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WSTĘP 

Macie j  Kar wowski

Prezentowana publikacja podejmuje klasyczny dla pedagogiki, w szcze-
gólności zaś diagnostyki edukacyjnej, problem: kwestię psychologicznych, 
pedagogicznych i  społecznych uwarunkowań osiągnięć szkolnych. Choć 
więc obszar badawczy nie jest nowy, to książkę tę od innych publikacji zaj-
mujących się osiągnięciami uczniów odróżniają co najmniej trzy kwestie. Po 
pierwsze, mniej niż poziom osiąganych rezultatów interesuje nas ich zmiana: 
przyrost lub spadek, szacowany dzięki wskaźnikom edukacyjnej wartości do-
danej (EWD, Dolata, red., 2007). Edukacyjna wartość dodana to syntetyczna 
miara jakości szkoły i tego, co się w niej dzieje – niejedyna i zapewne niedo-
skonała, jednak pozwalająca na uzyskanie wglądu w efektywność kształcenia 
na masową, bo systemową skalę. Po drugie, pracę tę wyróżnia fakt, że cała 
książka poświęcona jest w równej mierze dyskusji na temat uwarunkowań 
osiągnięć, co krytycznemu testowi trafności wskaźników edukacyjnej war-
tości dodanej w odniesieniu do szczególnej grupy szkół – placówek, w któ-
rych edukacja kończy się egzaminem maturalnym. Trafność tę wykazujemy 
w kolejnych rozdziałach w sposób mniej lub bardziej bezpośredni – choćby 
analizując jakość egzaminów, na podstawie których miary EWD są szacowa-
ne. Sprawdzamy, w jakiej mierze obecnie wykorzystywane wskaźniki EWD 
kontrolują „klasyczne” jednostkowe korelaty osiągnięć, takie jak inteligencja 
uczniów czy ich status społeczno-ekonomiczny. Osobną uwagę poświęcamy 
też klimatowi szkoły, porównując jego nasilenie w placówkach oświatowych, 
których efektywność wyrażana miarami EWD jest różna. Sięgając zarówno 
po masywne, longitudinalne studium ilościowe, jak też mniejsze, pogłębione 

M a c i e j  K a r w o w s k i, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grze-
gorzewskiej, e-mail: maciek.karwowski@gmail.com
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badania jakościowe, staramy się nakreślić możliwie kompleksowy obraz uwa-
runkowań, korelatów, a czasem i skutków efektywności kształcenia. Właśnie 
świadoma triangulacja, łącząca badanie z wykorzystaniem szeregu standary-
zowanych metod i wielkich prób, z pogłębionym studium jakościowym, jest 
trzecim wyróżnikiem tej pracy.

W strukturze książki wyodrębniliśmy siedem rozdziałów, które umow-
nie podzielić można na dwie części. Pierwszą z  nich stanowią rozdziały 
pierwszy i drugi – ich podobieństwo polega na tym, że swoim przedmio-
tem czynią tytułowe kwestie, o szczególnym znaczeniu dla całości tej pracy. 
W  rozdziale pierwszym Piotr Skorupiński rysuje – z  konieczności okro-
jony – historyczny przegląd rozumienia pojęcia trafności i kolejne zmiany, 
jakie dokonywały się w  tym zakresie nie tylko w  pracach psychometrów, 
ale i fi lozofów nauki. Znajdziemy tu zatem nie tylko charakterystykę „mo-
delu kryterialnego” traktującą trafność jako korelację testu z zewnętrznym, 
niezależnym kryterium, ale także bardziej współczesne, a często ignorowa-
ne perspektywy: trynitarną (z trafnością teoretyczną jako pojęciem podsta-
wowym), unitarną (ze słynną Messickowską matrycą wymiarów trafności) 
oraz argumentacyjną, właściwą dzisiejszym dyskusjom o fi lozofi cznej pro-
weniencji. Uważna lektura rozdziału pierwszego, następnie zaś reszty książ-
ki, może niejednego czytelnika doprowadzić do stwierdzenia, że w kolej-
nych rozdziałach z  rzadka wykraczamy poza model kryterialny, czasem 
jedynie sięgając podejścia unitarnego. Lektura współczesnych rozpraw po-
święconych trafności (np. Kane, 2013 i  komentarze do głównego tekstu), 
a w szczególności trafności argumentacyjnej, skłania do uznania, że od traf-
nego pomiaru oczekuje się już nie tylko korelacji z niezależnym kryterium 
(trafność zbieżna) i odrębności od zjawisk niezwiązanych z treścią pomiaru 
(trafność różnicowa), ale także praktycznej użyteczności pomiaru w podej-
mowaniu decyzji na nim opartych. O ile wcześniej poświęcano uwagę traf-
ności prognostycznej pomiaru, a  więc temu jak dalece na jego podstawie 
można przewidzieć pewne zjawiska, np. losy uczniów, o tyle trafność argu-
mentacyjna skłania również do odpowiedzialności za decyzje oparte na po-
miarze. Doceniając znaczenie trafności argumentacyjnej, w  empirycznych 
rozdziałach tej książki prezentujemy raczej dość klasyczną analizę trafności 
kryterialnej. We wstępnych rozdziałach tej książki czytelnik odnajdzie jed-
nak zarówno odniesienia do nowych teorii trafności, jak też próbę ich apli-
kacji do wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. Myśl tę rozwija w roz-
dziale drugim Tomasz Żółtak, który analizuje najważniejszą zmienną tej 
pracy: tytułową edukacyjną wartość dodaną. Żółtak nie tylko prezentuje hi-
storię i  ewolucję rozumienia oraz kalkulacji wskaźników EWD, nie tylko 



Wstęp 9

opisuje dzisiejsze rozwiązania analityczne stosowane w naszym kraju i poza 
granicami, ale także krytycznie dyskutuje właśnie kwestie użyteczności i za-
kresu stosowania wskaźników EWD. Pokazuje tym samym, że o trafności 
EWD można i trzeba myśleć tak, jak wyobrażali to sobie Samuel Messick 
(1995) i Michael Kane (2013). 

Rozdział trzeci, najobszerniejszy i najbardziej techniczny w całej książce, 
to sprawozdanie z metodologii i przebiegu realizacji badania empirycznego, 
na którym ufundowana jest cała ta praca. Autorzy – Marek Smulczyk, Jacek 
Haman i Artur Pokropek – prowadzą czytelnika przez wszystkie szczegó-
ły i niuanse realizacji badania, charakteryzując je z wielką szczegółowością. 
Czytelnik sięgający do każdego z kolejnych rozdziałów (4–7) będzie zapew-
ne chętnie wracał do rozdziału Smulczyka i współautorów, aby przypomnieć 
sobie meandry realizacji badania i jego złożoność.

Najważniejsze dla dyskusji o empirycznych dowodach trafności wskaź-
ników EWD w szkołach maturalnych są cztery rozdziały składające się na 
drugą część książki. W  czwartym Artur Pokropek zajmuje się szczegóło-
wo problemem trafności egzaminów zewnętrznych – tak gimnazjalnych, jak 
i matury. To problem o kolosalnej wadze, jeśli wziąć pod uwagę oczywisty 
fakt, że jakość wskaźników EWD będzie tyle warta, ile testy egzaminacyjne, 
na bazie których jest wyliczana. Pokropek formułuje pięć postulatów wobec 
skal używanych do modelowania wskaźników EWD, następnie zaś systema-
tycznie je analizuje. Test ten korzystnie wypada dla egzaminów zewnętrz-
nych, choć wcześniej i w innym miejscu ten autor bezlitośnie punktował ich 
ograniczenia (Pokropek, 2011). Dane prezentowane w rozdziale czwartym 
nie oznaczają, że egzaminy stały się idealne, jednak wolno zakładać, że po 
pewnych psychometrycznych ingerencjach ich jakość jest dostatecznie wyso-
ka, aby nie stwarzać ryzyka dla trafności wskaźników EWD.

W obszernym rozdziale piątym Maciej Karwowski analizuje relacje mię-
dzy osiągnięciami szkolnymi a  kilkoma dobrze utrwalonymi w  literaturze 
przedmiotu ich predyktorami. Są wśród nich inteligencja i status społeczno-
-ekonomiczny, ale także korzystanie z zajęć dodatkowych czy własna aktyw-
ność ucznia. Tok rozumowania i wnioskowania w analizach zaprezentowa-
nych w tym rozdziale zakłada, że wskaźniki EWD powinny lepiej niż wyniki 
egzaminacyjne „radzić sobie” z  wpływem czynników zewnętrznych wobec 
szkoły, takich jak inteligencja czy status. Kolejne wielopoziomowe modele 
regresji pokazują, czy i w jakiej mierze związki inteligencji, statusu społecz-
no-ekonomicznego, udziału w zajęciach dodatkowych czy sposobów spędza-
nia czasu wolnego tracą na sile, gdy do modeli włączone zostają zmienne 
konstytuujące wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. Zmniejszanie się siły 
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związku zewnętrznych wobec szkoły zmiennych z osiągnięciami przy kon-
troli uprzednich osiągnięć uczniów jest traktowane jako argument na rzecz 
trafności (różnicowej) EWD.

W rozdziale szóstym, również autorstwa Macieja Karwowskiego zmianie 
ulega poziom analizy – tym razem uwarunkowań efektywności kształcenia 
wyrażanej indeksami EWD poszukujemy bowiem na poziomie szkół. Mia-
rą trafności indeksów EWD jest ich korelacja z wymiarami klimatu szko-
ły. Karwowski prezentuje szereg mniej i  bardziej istotnych powiązań, do-
datkowo pokazując różnice występujące między liceami i technikami. Choć 
na najbardziej ogólnym poziomie dane te potwierdzają trafność indeksów 
EWD, pokazują też interesującą specyfi kę funkcjonowania techników.

W ostatnim, siódmym rozdziale autorstwa Łucji Krzyżanowskiej i Mag-
daleny Stec życie szkoły analizowane jest z wykorzystaniem dobrodziejstw 
podejścia jakościowego. Pogłębione jakościowe studium szkół znakomicie 
radzących sobie z nauczeniem (cechujących się wysokim EWD) oraz tych, 
których efektywność pozostawia wiele do życzenia, rzuca światło i na uwa-
runkowania osiągnięć, i wartość miar EWD użytych do doboru szkół do ba-
dania. W rozdziale tym zainteresowany czytelnik znajdzie wiele szczegóło-
wych charakterystyk placówek, które mając różną historię, a czasem również 
misję i wizję, lepiej lub gorzej radzą sobie z kształceniem.

Po d s u m o w a n i e  n a j w a ż n i e j s z y c h  w n i o s k ó w

Praca ta obfi tuje w liczne dane, a ich rekapitulacja nie jest łatwa. Ryzyku-
jąc uproszczenie zawrzyjmy podstawowe ustalenia w pięciu punktach. War-
to je w tym miejscu explicite wyrazić, odsyłając czytelników do szczegółów 
i uzupełnień w kolejnych rozdziałach.

Wartość wskaźników EWD będzie taka, jak jakość egzaminów, na pod-
stawie których są wyliczane. Dokonane analizy pokazują, że egzaminy gim-
nazjalne i maturalne wykorzystywane do modelowania wskaźników EWD 
(po dość istotnych zmianach w stosunku do oryginalnych testów egzami-
nacyjnych – przede wszystkim usunięciu najsłabszych zadań) spełniają wy-
śrubowane wymagania psychometryczne. Skale, na jakich mierzone są re-
zultaty, są skalami interwałowymi, ich rzetelność jest zadowalająca, nie są 
obciążone błędami nielosowymi, dobrze mierzą konstrukty, do pomiaru 
których zostały stworzone, wreszcie są zbudowane z zachowaniem odpo-
wiedniej reprezentacji treści nauczania (rozdział czwarty). To istotny, choć 
wstępny i pośredni test trafności wskaźników EWD, który trzeba uznać za 
zdany.
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Wskaźniki EWD dobrze pełnią swoją rolę kontrolując i  „wytrącając” 
wpływ szeregu zmiennych zwykle skorelowanych z osiągnięciami szkolnymi, 
usytuowanych jednak poza szkołą. W szczególności mowa tu o  inteligen-
cji uczniów oraz ich statusie społeczno-ekonomicznym. Modele regresyjne 
uwzględniające jednocześnie inteligencję czy status społeczno-ekonomicz-
ny rodziny ucznia ze zmiennymi używanymi do modelowania wskaźników 
EWD pokazują zmniejszanie roli czynników pozaszkolnych, w stosunku do 
modeli pozbawionych kontroli uprzednich osiągnięć. Choć więc dla efek-
tywniejszego szacowania EWD dobrze byłoby dysponować wiedzą na temat 
inteligencji czy statusu społeczno-ekonomicznego uczniów, to brak tych in-
formacji niezbyt zaburza jakość dokonywanego pomiaru. Czynniki te „nasy-
cają” sobą poprzednie wyniki egzaminacyjne (w naszym przypadku egzamin 
gimnazjalny), więc ich brak w modelu EWD nie jest zagrożeniem dla jego 
trafności (rozdział piąty).

Na poziomie szkół obserwowane są na ogół wyraźne, statystycznie istot-
ne i pozytywne korelacje pomiędzy korzystnym klimatem szkoły a efektyw-
nością kształcenia. Nie sposób na podstawie korelacyjnego schematu orze-
kać, czy to klimat tworzy sprzyjające uczeniu się warunki, czy też odnoszenie 
sukcesów przekłada się na lepszą atmosferę w szkole. Związki są jednak nie-
wątpliwe i dobrze świadczą o  trafności wskaźników EWD. W warunkach 
wzajemnej życzliwości – tak między nauczycielem i uczniami, jak i młodzie-
żą w szkole, w której istnieje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych, 
uczniowie doceniają sens i potrzebę uczenia się, a nauczyciele potrafi ą uczyć, 
łatwiej oczywiście o lepsze rezultaty. Fakt, że takie zależności dostrzegamy, 
to kolejny zdany egzamin trafności EWD (rozdział szósty).

Wiele wskazuje na to, że klimat i kultura szkół licealnych silniej, a czę-
sto inaczej, wiążą się z osiągnięciami uczniów, niż ma to miejsce w techni-
kum. Relacje interpersonalne czy dobra atmosfera mają większe znaczenie 
dla sukcesów w liceach – w technikach są niemal całkowicie niepowiązane 
z  osiągnięciami. W  technikach podkreślenia wymaga raczej rola konkret-
nych, dobrze zdefi niowanych wymagań i  konsekwentnej ich realizacji. To 
ciekawy rezultat zachęcający do przyszłej, bardziej pogłębionej analizy tych 
różnych środowisk szkolnych (rozdział szósty).

Szkoły sukcesu – uzyskujące nie tylko wysokie wyniki egzaminów, ale 
i znaczące indeksy miar EWD – to miejsca z  jasno zdefi niowaną i konse-
kwentnie realizowaną misją i wizją. Szkoły nastawione tylko na najlepszych 
uczniów bądź na wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie uczniów 
najsłabszych zwykle cechują się mniejszą efektywnością wyrażaną indeksa-
mi EWD. Szkoły wymagające wsparcia, z  kolei, to często placówki, gdzie 
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uczniom usuwa się piętrzące się przed nimi przeszkody i obniża poprzeczkę, 
a działania kadry bywają mało spójne i konsekwentne. Kluczem do skutecz-
ności działania szkoły w świetle studiów przypadków jest odpowiednio do-
brana i zmotywowana kadra pedagogiczna, rozumiejąca, akceptująca i reali-
zująca misję szkoły. Jakości kształcenia sprzyja atmosfera otwartości między 
aktorami szkolnej rzeczywistości: dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzi-
cami, i ich wzajemne zaangażowanie (rozdział siódmy).

Podziękowania

Swój ostateczny kształt praca ta zawdzięcza wielu dyskusjom, toczonym 
przez autorów poszczególnych rozdziałów w interdyscyplinarnym gronie ba-
daczy edukacji. Korzystając z przywileju przysługującego redaktorowi tomu, 
w imieniu własnym oraz autorów chciałbym wyrazić wdzięczność za wszel-
kie komentarze i uwagi wyrażane przede wszystkim przez członków zespo-
łu badawczego Edukacyjnej Wartości Dodanej, usytuowanego w Instytucie 
Badań Edukacyjnych. Wielką pomocą w przygotowaniu fi nalnej wersji tej 
książki służył recenzent wydawniczy – pan profesor Bolesław Niemierko, 
którego uwagi pozwoliły nam uniknąć błędów. Niedostatki, które w tej pracy 
pozostały, spadają, rzecz jasna, wyłącznie na autorów i redaktora.
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Rozdział 1.

MODELE TRAFNOŚCI POMIARU

Piotr  Macie j  Skorupiński

1.1. Uwagi wstępne

Idea trafności testu sięga początków metody testów umysłowych. Już 
w 1904 r. Edward L. Th orndike we Wstępie do teorii umysłowych i  społecz-
nych pomiarów, w pierwszym podręczniku teorii testu, charakteryzuje wła-
ściwości trafnej (valid) skali (Th orndike, 1913, s. 11–13; Skorupiński, 2003, 
s. 61). W 1916 r. Lewis M. Terman w Pomiarze inteligencji rozprawia o traf-
nym (valid) teście i trafności (validity) testu (Terman, 1916, s. 55, 68 i 76). 
W 1923 r. Walter S. Monroe we Wprowadzeniu do teorii pomiarów edukacyj-
nych konstatuje, że najważniejsze pytanie badawcze odnoszące się do testu 
edukacyjnego dotyczy jego trafności (por. Monroe, 1923, s. 188 i 194–195). 
Również w 1923 William A. McCall w pracy Jak mierzyć w edukacji okre-
śla trafność jako najbardziej fundamentalną właściwość testu (por. McCall, 
1923, s. 195).

W tamtym czasie powstaje także pierwszy model trafności testu, do-
minujący do połowy lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia – nazwany 
później modelem kryterialnym (korelacyjnym). Model ten, po publikacji 
Trafności teoretycznej testów psychologicznych Lee J. Cronbacha i Paula E. 
Meehla (1955), ustępuje tzw. trynitarnej doktrynie trafności, popularyzo-
wanej w polskim piśmiennictwie psychometrycznym od czasów Pracowni 

P i o t r  M a c i e j  S k o r u p i ń s k i,  III Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Sowińskiego 
w Warszawie, e-mail: kadmeja@wp.pl
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Psychometrycznej PAN, kierowanej przez Mieczysława Choynowskiego. 
Od lat osiemdziesiątych modelowi trynitarnemu, którego głównymi po-
jęciami są trafność kryterialna, trafność treściowa i  trafność konstruktu 
(teoretyczna), przeciwstawia się model unitarny, unifi kujący i poszerzający 
koncepcję trafności pomiaru. Współcześnie stanowisko unitarne znajduje 
swój wyraz w modelu walidacji argumentacyjnej, rozwijanym przez Mi-
chaela T. Kane’a.

1.2. Model kryterialny 

W  modelu korelacyjnym trafność testu defi niowana była jako stopień, 
w  jakim test mierzy to, co zostało zamierzone jako przedmiot pomiaru. 
Ustalanie tak rozumianej trafności sprowadzało się do badania korelacji po-
między wynikami tego testu i innych – trafnych – miar danego przedmiotu.

Wspomniany wyżej William A. McCall (1923, s. 195) tę właściwość te-
stu zdefi niował jako „zgodność pomiędzy umiejętnością mierzoną za pomo-
cą danego testu i  umiejętnością w  inny sposób obiektywnie zdefi niowaną 
i zmierzoną”. Arthur M. Jordan (1928, s. 278) stwierdził wręcz, iż „zarówno 
rzetelność, jak i trafność każdego wartościowego testu jednoznacznie wyra-
żone są współczynnikami korelacji” – w tym drugim przypadku z różnymi 
miarami kryterialnymi – ponieważ wartości tych współczynników stanowią, 
jego zdaniem, odpowiedź na pytanie, co rzeczywiście mierzone jest za po-
mocą danego testu. Koncepcja trafności jako „celności, z jaką test mierzy to, 
co zamierza mierzyć”, określanej za pomocą współczynnika wskazującego 
stopień zgodności wyników testu z inną – akceptowaną – miarą kryterialną, 
pojawia się także w Testach umysłowych Florence’a L. Goodenougha (1949, 
s. 213), twierdzącego, iż walidacja (validation) to „proces ustalania trafno-
ści testu w  terminach jego korelacji z akceptowanymi kryteriami”. Harold 
Gulliksen (1950, s. 88), defi niujący trafność testu jako korelację pomiędzy 
testem i kryterium, podkreślił nawet, że «test posiada wiele różnych „trafno-
ści”» i że każde kolejne jego zastosowanie wymaga sprecyzowania wartości 
współczynników korelacji.

Szczegółowe omówienie możliwych zastosowań modelu kryterialnego 
w pomiarze edukacyjnym przedstawił Edward E. Cureton (1951). Stwier-
dził on, iż „zasadniczym pytaniem o trafność testu jest pytanie o to, jak do-
brze test wykonuje tę pracę, do której jest zatrudniony. A  ponieważ test 
może być użytkowany w wielu różnych celach, jego trafność może być wy-
soka w związku z  jednym celem, umiarkowana w związku z  innym, niska 
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w odniesieniu do jeszcze innego celu”. W związku z powyższym «trafność 
defi niowana jest w  terminach korelacji pomiędzy wynikami testu i  „praw-
dziwymi” wynikami kryterialnymi» (Cureton, 1951, s. 621–623) i rozumiana 
jako estymacja tej korelacji, a  jednocześnie jako pojęcie dwuaspektowe, na 
które składają się rzetelność i relewantność, czyli zgodność prawdziwych wy-
ników testu i prawdziwych wyników miary kryterialnej.

Perspektywa, z  jakiej Cureton rozważał problematykę pomiaru, w  tym 
i  trafności, była typowa dla behawioryzmu. Rozprawiając o  przedmio-
cie pomiaru, Cureton mówił o  aspektach zachowania (behavior) człowie-
ka, natomiast przedstawiając zagadnienia związane z testami zdolności czy 
osiągnięć szkolnych, pisał o aktach czy operacjach, które składają się na mie-
rzoną funkcję (czy szerzej: ludzkie zachowanie) i którym mogą być przypisa-
ne liczby wskazujące na względny poziom wykonania czynności czy stopień 
osiągnięcia zdefi niowanego operacyjnie celu edukacyjnego. Obszernie oma-
wiając zagadnienia związane z operacyjnym defi niowaniem pojęć, podkre-
ślał, że takie terminy, jak „umiejętność”, „biegłość”, „osiągnięcie szkolne” czy 
cokolwiek, co można nazwać „cechą” czy „aktem mentalnym” (na przykład 
„rozumienie”), to jedynie słowa reprezentujące abstrakcyjne koncepcje po-
miarowe, defi niowane przez operacje czy zachowania testowe. Koncepcje te 
generowane są w trakcie interpretacji wartości współczynnika korelacji po-
między zadaniami czy testami oraz wyników analizy czynnikowej.

Z  drugiej strony, Cureton, wnikliwie analizując trudności związane 
z  wyborem relewantnego, operacyjnie defi niowalnego, obserwowalnego 
i punktowalnego kryterium (na przykład zachowań odpowiadających celom 
kształcenia), wielokrotnie podkreślał także, że właściwie na każdym etapie 
badania trafności testu – zarówno jego trafności empirycznej, określanej 
wartością współczynnika korelacji z miarą kryterialną, jak i  trafności tre-
ściowej (programowej), rozumianej jako zgodność operacji wykonywanych 
podczas testu i  kursu – podstawowym narzędziem wykorzystywanym do 
uporania się z tymi trudnościami jest osąd ekspercki. Trafność testu stanowi 
zatem funkcję jakości tego sądu, aktywnego zarówno w procesie konstrukcji 
testu, jak i podczas jego ewaluacji.

Model kryterialny funkcjonował również w okresie dominacji doktryny 
trynitarnej. Jeszcze w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia 
Frederic M. Lord i Melvin R. Novick (1968, s. 61–62) twierdzili, że „naj-
bardziej znaczącą miarą wartości testu są jego trafności” (validities), wyra-
żane wartościami współczynników trafności (validity coeffi  cient) tego testu 
w relacji do innych pomiarów, oraz że w granicach klasycznego modelu testu 
„wygodniej będzie używać prostszego terminu trafność w miejsce technicznie 
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bardziej precyzyjnego terminu współczynnik trafności”. Lord i Novick (1968, 
s.  278) zdecydowanie preferowali model korelacyjny, formułując przy tym 
poważne wątpliwości dotyczące koncepcji badania trafności teoretycznej po-
miaru.

1.3. Model trynitarny

Początki modelu trynitarnego wiążą się z publikacją Technicznych rekomen-
dacji dotyczących testów psychologicznych i  technik diagnostycznych (American 
Psychological Association…, 1954) oraz Trafności teoretycznej testów psycho-
logicznych (Cronbach i Meehl, 1955), wprowadzających do dyskursu pomia-
rowego pojęcie trafności teoretycznej (construct validity), rozumianej jako 
stopień relewancji pomiędzy konstruktem, defi niowanym jako postulowana 
własność hipotetycznie odbita w wynikach testowania, i wykonaniem zadań 
testowych (Skorupiński, 2003). W dwóch kolejnych edycjach – z 1966 i 1974 r. 
– Standardów dla Testów Edukacyjnych i Psychologicznych, uzgodnionych przez 
Amerykańskie Towarzystwo Badań Edukacyjnych (AERA), Amerykańskie 
Towarzystwo Psychologiczne (APA) i Narodową Radę do spraw Pomiarów 
Edukacyjnych (NCME), ten model zdecydowanie rekomendowano. Tryni-
tarną doktrynę trafności popularyzowali także tacy teoretycy pomiaru edu-
kacyjnego, jak W. James Popham (1990, s. 93–120) w Nowoczesnym pomiarze 
edukacyjnym, Norman E. Gronlund i Robert L. Linn (1990, s. 47–76) w Po-
miarze i ocenianiu w nauczaniu czy William A. Mehrens i Irvin J. Lehmann 
(1991, s. 265–285) w Pomiarze i ewaluacji w edukacji i psychologii.

Model trynitarny obejmował trzy typy trafności: (a) tradycyjnie pojętą traf-
ność kryterialną (w odmianach: diagnostycznej i prognostycznej), określaną za 
pomocą korelacyjnego współczynnika trafności, (b) tradycyjną trafność tre-
ściową, rozumianą jako stopień adekwatności, z jaką dana dziedzina treści jest 
reprezentowana w teście, oraz (c) trafność teoretyczną, stanowiącą właściwość 
mierzonego konstruktu (Nunnally, 1978). Niestrudzonym propagatorem tego 
modelu, a właściwie koncepcji naukowego badania trafności teoretycznej in-
terpretacji wyników pomiaru, był Lee J. Cronbach (por. Skorupiński, 2005).

Cronbach, pod wpływem neopozytywistycznej fi lozofi i nauki, określił ba-
danie trafności jako proces sprawdzania zasadności wszystkich interpretacji 
testu, przebiegający zgodnie z zasadami walidacji teorii naukowej, składają-
cej się z konstruktów i zmiennych obserwacyjnych, powiązanych zdaniami 
w sieć nomologiczną (Cronbach, 1971, s. 476). Twierdził, że tak rozumiane 
badanie trafności różni się zasadniczo od badania trafności treściowej czy 
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kryterialnej, polegającego na porównaniu albo treści testu i dziedziny przed-
miotowej, albo wyników testu i  obserwacji służącej jako kryterium. Wali-
dacja interpretacji wyników określonego testu zastosowanego w określonej 
procedurze ma na celu ustalenie stopnia trafności – kryterialnej, treściowej 
bądź teoretycznej – tych interpretacji, stanowiących podstawę albo decyzji 
dotyczącej osoby testowanej, albo jej opisu.

Interpretacje, w których użytkowane są konstrukty – koncepcje, pojęcia 
teoretyczne, konstrukcje porządkujące doświadczenie – poddaje się wali-
dacji z użyciem procedur logicznych, obserwacyjnych, korelacyjnych i eks-
perymentalnych. Te pierwsze obejmować mogą chociażby generowanie al-
ternatywnych interpretacji wyników w  trakcie analizy testu przez sędziów 
kompetentnych. Obserwacja prowadzona być może w celu rozpoznania pro-
cesów aktywnych podczas testowania. Procedury korelacyjne znajdą zasto-
sowanie w analizie czynnikowej czy w badaniach relacji pomiędzy różnymi 
miarami tego samego konstruktu i odrębnych pojęć teoretycznych. Ekspery-
ment polegać może na przykład na interwencji, zmierzającej do zmiany wła-
ściwości osoby testowanej.

Zdaniem Cronbacha, zastosowanie określonych rozwiązań metodolo-
gicznych następuje po dookreśleniu poszukiwanych danych, co dokonuje się 
w następstwie zdefi niowania konstruktu i jego opisu uwzględniającego ota-
czającą go teorię. Opis konstruktu formułowany jest natomiast po sprecyzo-
waniu roszczenia otwierającego proces walidacji – hipotezy stanowiącej od-
powiedź na klasyczne pytanie: „Co ten test tak naprawdę mierzy?” (Cronbach, 
1971, s. 463). W wyborze procedur walidacyjnych należy także uwzględnić 
alternatywne hipotezy i teorie (por. tamże, s. 483). Wnioski z analizy zgro-
madzonych w ten sposób danych winny prowadzić do konkluzji dotyczącej 
wartości proponowanej interpretacji wyników testu i ich zależności od róż-
nych od mierzonego konstruktu zmiennych. Walidacja teoretyczna jest za-
tem badaniem procesów, których efektem są wyniki testu, i prowadzi zazwy-
czaj do zmian w teorii wykorzystanej w interpretacji wyników.

Zdecydowane stanowisko Cronbacha (1971), a  wcześniej Cronbacha 
i Meehla (1955) – iż badanie trafności treściowej i ustalanie trafności kry-
terialnej nie wyczerpuje możliwości walidacyjnych i że w działaniach, mają-
cych na celu rozpoznanie trafności testu, należałoby także uwzględnić kwe-
stię bardziej fundamentalną: jego podstawę teoretyczną (tzw. konstrukt) 
– przyczyniło się do przekształcenia kryterialnego modelu trafności w model 
trynitarny. Oznacza to, że ich zamiar nadania pomiarowi psychologiczne-
mu naukowej prawomocności (por. Cronbach i Meehl, 1955, s. 300) został 
w tamtym okresie jedynie po części zrealizowany.



18 Piotr Maciej Skorupiński

1.4. Model unitarny 

W modelu unitarnym odstąpiono od trynitarnej typologii trafności i wa-
lidacji. W  miejsce koncepcji, której skutkiem było ograniczenie walidacji 
bądź do określania trafności treściowej (w  pomiarze edukacyjnym), bądź 
do szacowania trafności korelacyjnej (w psychologii stosowanej), bądź do 
uzasadniania trafności konstruktu (w  badaniach podstawowych), zapro-
ponowano konstrukcję karkołomną: unifi kację i  jednocześnie poszerzenie 
pojęcia trafności. W  tym ujęciu tradycyjnie wyodrębniane typy trafności 
postrzegane są jako aspekty trafności teoretycznej (por. Messick, 1992, 
s. 1491), która stanowi przedmiot wszelkich czynności walidacyjnych. Za-
sadniczy kierunek pracom nad modelem unitarnym został nadany przez 
Samuela Messicka. 

Messick zdefi niował trafność jako „zintegrowany sąd oceniający, w jakim 
stopniu dowody empiryczne i przesłanki teoretyczne wspierają adekwatność 
i odpowiedniość inferencji i działań opartych na wynikach testu” (Messick, 
1989, s. 13). Podkreślił także, iż podstawą tej oceny są zarówno dostępne 
dowody, jak i potencjalne konsekwencje związane z interpretacją i użyciem 
testu. Tym samym – jak twierdził za Cronbachem – „trafność jest właści-
wością ewoluującą, a walidacja – procesem ciągłym” (tamże), przy czym to 
nie test stanowi przedmiot walidacji, lecz inferencje określające znaczenie 
wyników i działania z nich wynikające. Walidacja inferencji natomiast to 
testowanie teorii, przebiegające zgodnie z regułami metody naukowej. Ina-
czej rzecz ujmując: walidacja to badanie stricte naukowe, a trafność – mimo 
wielu metod gromadzenia dowodów – to koncepcja jednorodna (unitary), 
chociaż wielowymiarowa.

Zestawienie tych wymiarów Messick ujął w – tłumacząc za Bolesławem 
Niemierko (2003, s. 20) – „macierzy postępującej” (progressive matrix), którą 
przedstawia tabela 1.

Messickowska macierz postępująca przedstawia cztery komplementar-
ne podejścia do problemu trafności interpretacji i  użytkowania wyników 
testu: (1) uzasadnienie interpretacji wyników testu na podstawie dowodów 
jej trafności teoretycznej, (2) uzasadnienie użycia wyników testu na podsta-
wie dowodów relewantności i użyteczności tegoż użycia w określonym celu 
i w specyfi cznych okolicznościach, (3) uzasadnienie interpretacji wyników na 
podstawie oceny aksjologicznych konsekwencji tej interpretacji oraz (4) uza-
sadnienie użycia wyników testu na podstawie oceny społecznych konse-
kwencji ich zastosowania. Każda z tych ścieżek uzasadnienia wytyczona być 
może z wykorzystaniem różnorakich instrumentów.
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Tabela 1. Wymiary trafności w ujęciu Messicka (1989, s. 20–21, 1992, s. 1494)

Funkcja lub następstwo testowania

Interpretacja wyników 
testu

Użycie wyników 
testu

Uzasadnienie 
testowania

Na podstawie 
dowodów trafności

Trafność teoretyczna 
(TT)

TT + relewantność/
użyteczność (R/U)

Na podstawie 
społecznych 

konsekwencji 

TT + implikacje 
aksjologiczne (IA)

TT + R/U + IA 
+ konsekwencje 
społeczne (KS)

Uzasadnianie interpretacji wyników testu na podstawie dowodów trafno-
ści teoretycznej uwzględniać może: (a) inne miary tego samego konstruktu 
(w ramach strategii triangulacji) w celu rozwiązania problemu niedorepre-
zentowania konstruktu i niezwiązanej z konstruktem wariancji testu, (b) do-
wody, iż test koreluje z innymi miarami tego samego konstruktu i miarami 
tych zmiennych, które teoretycznie są powiązane z konstruktem, (c) dowody, 
że nie zachodzi korelacja pomiędzy testem a miarami innych konstruktów, 
które mogłyby mieć wpływ na tę korelację. Ponadto uzasadnienie to wią-
zać się może z (d) dowodami substancjalnej i strukturalnej reprezentatyw-
ności oraz odpowiedniości treści testu w odniesieniu do dziedziny testowa-
nia, określonej i scharakteryzowanej z perspektywy teorii konstruktu, a także 
z (e) dowodami wynikającymi z zastosowania macierzy wielu cech mierzo-
nych za pomocą wielu metod czy (f ) dowodami trafności nomologicznej 
konstruktu, wskazującymi, iż relacje pomiędzy wynikami miar konstruktu 
i  innych konstruktów odpowiadają teorii. Do dowodów trafności zalicza-
ją się również (g) dowody dotyczące dopuszczalnego stopnia generalizacji 
opartego na konstrukcie znaczenia wyników testu na inne populacje, oko-
liczności czy dziedziny.

Uzasadnianie użycia wyników testu na podstawie dowodów relewantno-
ści i  użyteczności (rozumianej jako korzyści wypływające z wykorzystania 
testu w procesie decyzyjnym) zastosowania testu w określonym celu i w spe-
cyfi cznych okolicznościach obejmować może między innymi (h) analizę re-
lacji pomiędzy testem i miarą kryterialną – w terminach korelacji i regresji, 
oraz (i) opinie ekspertów dotyczące odpowiedniości treści testu (i ewentual-
nie miary kryterialnej) względem kartoteki testu, a także reprezentatywności 
treści i kartoteki testu w odniesieniu do dziedziny testowania. Uzasadnianie 
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użycia wyników opierać się może na (j) wynikach walidacji lokalnej, nawet 
w wypadku testów o udowodnionej empirycznie i  logicznie trafności uni-
wersalnej.

Uzasadnianie interpretacji wyników na podstawie oceny aksjologicznych 
konsekwencji tej interpretacji uwzględniać powinno konotacje aksjologicz-
ne, wprowadzane do interpretacji wyników przez (k) nazwę testu, (l) nazwę 
konstruktu, (m) teorie, których elementem jest ów konstrukt, oraz (n) ide-
ologiczny kontekst konstruktu (na przykład przekonania na temat natury 
ludzkiej, społeczeństwa czy nauki). Ocena wspomnianych konsekwencji wy-
maga też empirycznego i logicznego ugruntowania.

Uzasadnianie użycia wyników testu na podstawie oceny społecznych kon-
sekwencji ich zastosowania odwoływać się może do (o) osądu stopnia, w ja-
kim test służy przyjętym celom testowania w specyfi cznych okolicznościach, 
(p) ewaluacji niezamierzonych następstw i  efektów ubocznych testowania 
(na przykład metodą szacowania i porównywania potencjalnych zysków i za-
grożeń płynących z użycia różnych narzędzi badawczych czy metodą oceny 
użycia testu z  perspektywy odmiennych stanowisk etycznych), a  także (r) 
wyników badania zależności pomiędzy trafnością interpretacji i użycia wyni-
ków testu a niepomyślnymi konsekwencjami testowania.

Powyższe uzasadnienia – zarówno na podstawie dowodów trafności teo-
retycznej, relewantności i użyteczności testu, jak i na podstawie oceny aktual-
nych lub potencjalnych aksjologicznych i społecznych konsekwencji interpre-
tacji i użycia wyników testu – składają się na uprawomocnienie interpretacji 
i  użycia testu. Inaczej rzecz ujmując: podstawę interpretacji wyników testu 
stanowią trafność teoretyczna tej interpretacji oraz jej aksjologiczne implika-
cje, natomiast na podstawę użycia wyników testu składają się trafność teore-
tyczna ich interpretacji, dowody relewantności i użyteczności testu oraz ocena 
ich społecznych (w tym także aksjologicznych) konsekwencji. W każdym wy-
padku natomiast fundamentem wszelkich uzasadnień jest trafność teoretycz-
na znaczeń wiązanych z wynikami testu.

Tak pojęta „trafność jest jedynym istotnym uprawomocnieniem interpre-
tacji i użycia testu” (Messick, 1989, s. 91). Wszelkie jej wymiary czy aspekty 
jednoczy centralna idea trafności teoretycznej pojęcia konstytuującego in-
terpretację wyników testu. Wspomniana interpretacja, osadzona na dwóch 
podstawach: dowodowej i  konsekwencyjnej, „lokuje wyniki testu zarówno 
w kontekście teoretycznym, w relacji do innych pojęć, jak i kontekście aksjo-
logicznym, w relacji do [...] wartości [...]. Empirycznie ugruntowana ocena 
tej pierwszej relacji składa się na podstawy dowodowe interpretacji testu, to 
znaczy na ich trafność teoretyczną. Osąd powiązań z wartościami stanowi 
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podstawę konsekwencyjną interpretacji testu”. Użycie testu natomiast „lokuje 
wyniki testu zarówno w kontekście dających się wywnioskować relewantno-
ści i użyteczności, jak i w aksjologicznym kontekście środków i celów. Em-
pirycznie ugruntowane odpowiedzi na pytania o relewantność i użyteczność, 
a także o trafność teoretyczną, składają się na dowodowe podstawy użycia te-
stu. Osąd następstw, do których może prowadzić proponowane zastosowanie 
testu, a więc społecznych konsekwencji tego użycia […], stanowi podstawę 
konsekwencyjną użycia testu” (Messick, 1989, s. 89). Te w sumie cztery aspekty 
dwóch podstaw interpretacji i użycia testu, uwzględnione w tabeli 1 i omó-
wione powyżej, składają się na schematyczne ujęcie jednorodnej koncepcji 
trafności, przedstawione w terminach jej wymiarów.

1.5. Model argumentacyjny 

Model walidacji argumentacyjnej (argument-based) stanowi próbę upo-
rządkowania metodologii badania trafności pojmowanej w granicach unitar-
nego modelu trafności. Model ten rozwijany jest przez Michaela T. Kane’a 
od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Kane twierdzi, że dwa typy argumentów – dyskursów (Daszkiewicz, 2003, 
s. 70–71) – składają się na walidację interpretacji i użycia wyników pomia-
ru edukacyjnego: argument interpretacyjny (interpretive argument) i  argu-
ment walidacyjny (validity argument). Ten pierwszy „precyzuje proponowa-
ne interpretacje i  zastosowania wyników testu, prezentując sieć wniosków 
i założeń wiążących zaobserwowane osiągnięcia z konkluzjami i decyzjami 
opartymi na tych osiągnięciach”. Ten drugi zaś „przynosi ocenę argumentu 
interpretacyjnego” (Kane, 2006, s. 23). Model tak pojętej walidacji przedsta-
wia rysunek 1.

Rysunek 1. Model walidacji argumentacyjnej
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Na rysunku 1. przedstawione zostały dwa etapy walidacji: (A
1
-A

3
) trójfa-

zowy etap planowania i przygotowania narzędzi pomiaru, podczas którego 
formułowany i modyfi kowany jest argument interpretacyjny, oraz (B) etap 
oceny zaprojektowanej procedury pomiarowej, której towarzyszy krytycz-
na ewaluacja argumentu interpretacyjnego, pełniącego względem wyników 
testu funkcję – zdaniem Kane’a  – analogiczną do funkcji teorii naukowej 
w  stosunku do danych empirycznych. Na każdym z  etapów argument in-
terpretacyjny, obejmujący interpretację wyników, podlega ocenie z odniesie-
niem do takich kryteriów, jak klarowność, spójność i wiarygodność, czy alter-
natywnych – akceptowalnych – argumentów interpretacyjnych, stając się 
podstawą argumentu walidacyjnego.

Jak twierdzi Kane (2006, s. 25), „argument walidacyjny, który prowadzi 
do pozytywnej oceny rozumowania zawartego w argumencie interpretacyj-
nym, stanowi wsparcie dla odpowiedniości zaproponowanych interpretacji 
i użytkowania wyników testu”. Tym samym Kane, przyjmując Messickowską 
defi nicję trafności jako sądu oceniającego, w jakim stopniu dane empirycz-
ne i ich teoretyczne ujęcie uzasadniają interpretację i użytkowanie wyników 
pomiaru, lokuje argument walidacyjny w roli instrumentu kształtującego ów 
sąd. 

Trafność pojmowaną jako sąd można– zdaniem Kane’a – ustalić w  ra-
mach podejścia argumentacyjnego, zapewniającego stosowalny schemat po-
stępowania walidacyjnego czy – innymi słowy – efektywną strategię badań 
walidacyjnych. Strategia taka obejmuje – jak to zostało wyżej sprecyzowane 
– sformułowanie argumentu interpretacyjnego i ocenę jego wiarygodności 
z zastosowaniem argumentu walidacyjnego (por. Kane, 2001, s. 329–330).

Argument interpretacyjny obejmuje natomiast (a) rozumowanie wiążą-
ce wyniki testu z  wypowiedziami na ich temat (na przykład dotyczącymi 
przedmiotu pomiaru) i opartymi na nich decyzjami (na przykład selekcyjny-
mi), (b) stwierdzenia odnoszące się do tych wyników oraz (c) założenia, sta-
nowiące podstawę rozumowania i wniosków (na przykład teoretyczne, prag-
matyczne czy zdroworozsądkowe). Argument ten charakteryzuje się różnym 
stopniem uszczegółowienia i ustrukturyzowania, może zawierać wyjaśnienia, 
prognozy, generalizacje, ekstrapolacje, decyzje, wnioski z teorii; przybiera też 
różnorakie formy, jest dynamiczny i otwarty. W każdym przypadku jednak 
– jak twierdzi Kane – „wymagane jest uzasadnienie roszczenia, iż określony 
rodzaj stwierdzeń może być wypowiedziany lub iż określone działania są od-
powiednio oparte na wynikach testu” (Kane, 1990, s. 2). 

Uzasadnienie rzeczonego roszczenia przybiera zaś formę argumentu wa-
lidacyjnego, popartego dowodami, na które składają się wyniki wcześniej-
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szych badań ilościowych i jakościowych oraz wiążące je wywody. Zdaniem 
Kane’a  (1990, s. 9 i  44), tak pojmowany „argument walidacyjny zapew-
nia podstawę akceptacji trafności interpretacji”, rozumianej jako „stopień, 
w jakim argument interpretacyjny jest wiarygodny i odpowiedni”. Inaczej 
rzecz ujmując – również słowami Kane’a (1990, s. 14) – „ocena trafności 
interpretacji wyników testu jest w zasadzie oceną słuszności i wiarygod-
ności argumentu interpretacyjnego (tzn. trafności tego argumentu)”. Oce-
na ta dokonywana jest zarówno na etapie formułowania i modyfi kowania 
argumentu interpretacyjnego, zasygnalizowanym na rysunku 1 jako trój-
fazowy etap A, nazwany przez Kane’a stadium formatywnym argumentu 
walidacyjnego, jak i w stadium sumatywnym argumentu walidacyjnego (na 
rysunku 1 – etap B), czyli stadium empirycznego testowania argumentu 
interpretacyjnego.

Koncepcja schematu badania walidacyjnego – inaczej: technologii wali-
dacyjnej – popularyzowana przez Kane’a w ścisłym związku z postępującą 
unifi kacją pojęcia trafności, została w ostatnim czasie znacząco uzupełnio-
na. Kane (2013, s. 2) wprowadził bowiem istotną korektę terminologiczną, 
proponując w miejsce „argumentu interpretacyjnego” określenie akcentujące 
problem użytkowania wyników testu: „argument interpretacji/użytkowania” 
(interpretation/use argument). W ten sposób podkreślił także, iż idee Messic-
ka wciąż stanowią fundament współczesnej teorii trafności pomiaru.

1.6. Podsumowanie

Od początków metody testów umysłowych ukształtowały się trzy modele 
trafności. W granicach modelu najstarszego – kryterialnego (korelacyjnego) 
– badanie trafności testu sprowadzało się do ustalenia jego trafności kryte-
rialnej lub – w przypadku testów osiągnięć – trafności treściowej. W modelu 
trynitarnym – obok tych dwóch typów trafności i walidacji – funkcjonowała 
koncepcja naukowego badania trafności teoretycznej interpretacji wyników 
testu. W modelu unitarnym każda walidacja obejmuje nie tylko badanie traf-
ności teoretycznej interpretacji i użytkowania tych wyników, lecz także do-
ciekania, których przedmiotem są konsekwencje zastosowania konkretnego 
instrumentu pomiarowego. Jedną z najpoważniejszych prób metodologicz-
nego rozwinięcia doktryny unitarnej stanowi obecnie koncepcja technologii 
walidacyjnej, ujęta w modelu argumentacyjnym.

W polskim piśmiennictwie psychologicznym i pedagogicznym wciąż do-
minuje doktryna trynitarna, mimo że pierwsze wzmianki o modelu unitar-
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nym pojawiają się już w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
stulecia (Niemierko, 1997, s. 160–162; Hornowska, 2001, s. 81). Współcze-
śnie przede wszystkim Bolesław Niemierko (2009, s. 145–153, 2012, s. 45) 
konsekwentnie popularyzuje idee unitarne.
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Rozdział 2.

EWD JAKO SPOSÓB BADANIA 
EFEKTYWNOŚCI SZKÓŁ

Tomasz Żółtak

2.1. Uwagi wstępne 

Idea wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) opiera się na po-
równywaniu ze sobą wyników dwóch (lub więcej) egzaminów, aby określić 
względny przyrost wiedzy poszczególnych uczniów. Wskaźniki te mogą być 
traktowane jako szczególny sposób komunikowania wyników egzaminacyj-
nych dla grup uczniów, w odniesieniu do ich wcześniejszych osiągnięć (Do-
lata, 2007). Jednym z najistotniejszych, a często wręcz podstawowym, zasto-
sowaniem wskaźników EWD jest ewaluacja pracy szkół (a czasem również 
nauczycieli), jednak mogą one być wykorzystywane również w innych celach, 
np. dla wsparcia rodziców przy wyborze szkoły, do której poślą oni swoje 
dzieci.

Już na początku warto wyjaśnić pewien niuans terminologiczny, zwią-
zany ze specyfi cznym użyciem w nazwie omawianych wskaźników pojęcia 
„wartość dodana”. EWD wyliczana jest jako miara agregatowa, na podsta-
wie wyników egzaminacyjnych grup uczniów, a interpretowana jako wskaź-
nik przeciętnej efektywności pracy szkoły lub nauczyciela w odniesieniu do 
tej grupy uczniów. Tak zdefi niowane pojęcie edukacyjnej wartości dodanej 
nie znajduje więc bezpośredniej analogii w używanych w ekonomii znacze-
niach terminu „wartość dodana”. Po pierwsze, w odróżnieniu od jednostko-
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wej wartości dodanej (w produkcji), EWD jest miarą agregatową, a w odróż-
nieniu od całkowitej wartości dodanej reprezentuje nie sumę, lecz przeciętny 
poziom „zmiany wartości”.

Po drugie, o ile w ekonomii „wartość dodana” jest co do zasady nieujem-
na (sugeruje to samo brzmienie terminu), co jest związane z  wyrażeniem 
jej na skali ilorazowej o bezwzględnie określonym punkcie zerowym, o tyle 
wskaźniki EWD konstruowane są jako miary relatywne, przedstawiające 
efektywność pracy danej szkoły czy nauczyciela w  odniesieniu do innych 
szkół i nauczycieli. Z założenia (nieco wbrew nazwie) nie służą one poka-
zaniu absolutnego przyrostu, czy też spadku poziomu wiedzy i umiejętno-
ści uczniów, lecz określeniu, w  których szkołach uczniowie uzyskiwali na 
egzaminie końcowym wyniki średnio lepsze lub gorsze niż te, jakie udało 
się osiągnąć innym zdającym, którzy mieli takie same wyniki na egzaminie 
poprzedzającym rozpoczęcie danego etapu kształcenia (i ewentualnie inne, 
kontrolowane w modelu cechy).

Ma to istotną implikację praktyczną. Wskaźniki EWD mogą być wyli-
czane nawet w sytuacji, gdy – jak w Polsce – wyniki egzaminów „na wejściu” 
i  „na wyjściu” nie są wyrażone na tej samej skali. Warto jednak zaznaczyć, 
że wyliczane są one w  ten sposób również wtedy, gdy stosuje się zrówny-
wanie pionowe egzaminów – w przypadku wskaźników EWD przedmio-
tem zainteresowania nie jest bowiem zmiana przeciętnego poziomu wiedzy 
i umiejętności uczniów, lecz możliwość wyróżnienia bardziej lub mniej efek-
tywnych (w opisanym powyżej sensie) instytucji. W przypadku takich rela-
tywnych miar naturalne jest ustalenie punktu zerowego skali w średnim po-
ziomie efektywności w ramach analizowanej grupy, co oznacza, że wskaźniki 
EWD będą przyjmować zarówno wartości dodatnie, jak i ujemne. 

Jako głównego sprawcę tego zamieszania pojęciowego należy wskazać 
Erica Hanushka (1972, 1979, 1986), który w swoich pracach z lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych XX w. wprowadził pojęcie „wartości dodanej” 
do analiz efektywności pracy instytucji edukacyjnych. W pracach tych moż-
na też znaleźć więcej informacji na temat (w praktyce słabych) związków tak 
używanego terminu z teoriami z dziedziny ekonomii.

W dalszej części rozdziału przedstawione zostaną problemy związane ze 
sposobem konstrukcji wskaźników EWD adekwatnie do celów, jakim mają 
służyć. Wskaźniki EWD zostaną też przedstawione jako szczególny rodzaj 
pomiaru różnicującego (norm-referenced), a ich własności i możliwości zasto-
sowania pokrótce skonfrontowane z tymi, jakie daje wykorzystanie pomiaru 
sprawdzającego (criterion-referenced). W dalszej części rozdziału zaprezento-
wane zostaną najważniejsze informacje o wykorzystaniu wskaźników edu-
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kacyjnej wartości dodanej w USA i Europie. Ostatni fragment stanowi opis 
rozwoju polskich wskaźników EWD.

2.2. Trafność wskaźników EWD a  trafność egzaminów

Rozważając użycie wskaźników EWD do oceny pracy szkoły warto 
przedstawić jeszcze jedno zastrzeżenie. Ponieważ są one tworzone na pod-
stawie wyników egzaminów zewnętrznych, zdają sprawę tylko z postępów 
w opanowywaniu przez uczniów wiedzy i umiejętności objętych zakresem 
tych egzaminów. W związku z  tym skuteczność realizacji takich istotnych 
celów szkoły, jak wychowanie czy rozwijanie zainteresowań uczniów znaj-
duje odbicie w  wartościach wskaźników EWD jedynie pośrednio, i  tylko 
o tyle, o ile przekładają się one na wyniki egzaminacyjne. Analogiczna sytu-
acja występuje również w odniesieniu do przedmiotów, które choć nauczane 
w szkole, nie są objęte egzaminami zewnętrznymi albo, w przypadku matury, 
nie są wybierane do zdawania przez uczniów danej szkoły. Oczywiście nie 
oznacza to, że nie powinniśmy oczekiwać występowania związków pomię-
dzy wskaźnikami EWD a innymi zmiennymi, opisującymi np. klimat szkoły 
– w istocie w dalszej części tej książki są one wykorzystywane jako zewnętrz-
ne kryteria trafności badanych miar (zob. rozdział 6). Z drugiej strony należy 
mieć świadomość ograniczeń, jakie niesie ocena szkoły na podstawie EWD 
czy, ogólniej, wskaźników egzaminacyjnych. W  odniesieniu do polskich 
techników pojawia się w tym miejscu jeszcze jedno zastrzeżenie – wskaźniki 
EWD wyliczane są tu jedynie dla uczniów, którzy podeszli do matury i nie 
uwzględniają efektów pracy szkoły w zakresie przygotowania do egzaminu 
zawodowego (na stopień technika).

Po drugie, jakość wskaźników EWD jest nierozerwalnie związana z ja-
kością egzaminów, na podstawie wyników których są one wyliczane. Tylko 
dobrze przygotowane, trafne i rzetelne egzaminy mogą sprawić, że wskaźni-
ki EWD będą dobrze zdawać sprawę z rzeczywistych zmian wiedzy i umie-
jętności uczniów. Punktem wyjścia oceny trafności wskaźników EWD musi 
więc być analiza własności egzaminów – w tej pracy poświęcony został jej od-
rębny rozdział (zob. rozdział 4), w którym analizowane są zarówno własno-
ści psychometryczne egzaminu gimnazjalnego i matury, jak też wewnętrzna 
struktura tych egzaminów oraz ich związki pomiędzy sobą i z wynikami ba-
dania PISA. Niestety musimy tu ograniczyć się właściwie do badania trafno-
ści teoretycznej – w ramach ujęcia zaproponowanego przez Messicka (1989) 
w formie tzw. „macierzy postępującej” (progressive matrix) – gdyż analiza in-
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nych aspektów trafności polskich egzaminów zewnętrznych stanowi tematy-
kę zbyt rozległą, by można pomieścić ją w ramach niniejszej publikacji.

Odrębną kwestią jest znaczenie terminu trafność w odniesieniu do samych 
wskaźników EWD. Koncepcje trafności, w szczególności Cronbacha (1990) 
i Messicka (1989), ale również najnowsze, jak Kane’a (2006) rozwijane były 
bowiem w odniesieniu do narzędzi psychometrycznych posiadających formę 
testu, na podstawie których wskaźniki konstruowane były co do zasady z wy-
korzystaniem analizy czynnikowej lub teorii odpowiedzi na zadanie testo-
we (Item Response Th eory). Rodzi to pytanie, jak dalece pojęcie ukute w takim 
kontekście jest adekwatne w  odniesieniu do wskaźników o  wyraźnie innej 
konstrukcji, jak EWD. Choć na najogólniejszym poziomie rozumienia po-
jęcia trafności – gdy traktujemy je jako synonim pytania o to, czy wskaźnik 
„mierzy to, co w zamierzeniach miał mierzyć” – może ono być odnoszone 
do właściwie dowolnych miar, to jednak w bardziej szczegółowych kwestiach 
związanych z oceną trafności (walidacją) znaczna część rozważań z teorii psy-
chometrycznych nie znajduje zastosowania do miar innych niż testy.

Warto przy tym zauważyć, że w anglojęzycznej literaturze poświęconej 
wskaźnikom edukacyjnej wartości dodanej bardzo rzadko stosowane jest 
w odniesieniu do nich pojęcie trafności (validity). Dyskusja nad ich jakością 
i zakresem uprawnionych interpretacji prowadzona jest raczej w języku wła-
sności estymatorów – obciążenia lub nieobciążenia, problemu pominiętych 
predyktorów, współliniowości itp. W tej pracy staramy się oszczędzić czytel-
nikom tego specjalistycznego, statystycznego języka, ujmując poruszane pro-
blemy bardziej opisowo, ukazując możliwości i ograniczenia uprawnionej in-
terpretacji wskaźników EWD. Dla określenia tego celu zapożyczamy pojęcie 
trafności z teorii psychometrycznej, jednak w opisie analiz podjętych w jego 
realizacji nie będziemy bezpośrednio odwoływać się do publikacji z tej dzie-
dziny, gdyż nie byłyby one całkowicie adekwatne.

Ocena trafności wskaźników EWD, prezentowana w dalszych rozdzia-
łach, oparta jest na analizach dwóch podstawowych rodzajów. Po pierwsze, 
staramy się pokazać, że choć pewne czynniki niezależne od działań szkół – 
w szczególności status społeczno-ekonomiczny rodzin uczniów – mają wy-
raźny wpływ na wyniki osiągane przez nich na egzaminie maturalnym, to 
w bardzo ograniczonym stopniu wpływają na wskaźniki EWD. W związku 
z tym, nawet jeśli EWD nie jest doskonałym pomiarem efektywności pra-
cy szkoły, z  pewnością jest wskaźnikiem lepszym, bardziej trafnym (lepiej 
zdającym sprawę z  tego, co dzieje się w  szkole) niż inne dostępne miary 
egzaminacyjne, niekontrolujące poziomu umiejętności „na wejściu”. Z dru-
giej strony analizujemy związki EWD z zebranymi podczas badania wskaź-
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nikami opisującymi szkoły, które wykorzystujemy jako zewnętrzne kryteria 
oceny trafności. Oczekujemy przy tym pozytywnych związków ze zmienny-
mi opisującymi, że w szkole „dobrze się dzieje” – panuje w niej pozytywny, 
proszkolny klimat, nauczyciele mają wysokie kompetencje i wysoką moty-
wację, nie są przeciążeni obowiązkami itd. Jeśli wskaźniki EWD będą mo-
gły zostać pozytywnie ocenione z obu tych perspektyw, będzie to stanowić 
dobrą przesłankę do wykorzystania ich w ewaluacji szkół. Oczywiście przy 
świadomości ograniczeń co do zakresu uprawnionych interpretacji, zarówno 
tych już wspomnianych (relatywny charakter, oparcie na wynikach egzami-
nów zewnętrznych), jak i tych omawianych dalej.

2.3. Zmienne kontrolne w  modelach EWD

W modelach służących do wyliczania wskaźników EWD wyniki „na wyj-
ściu” mogą być przewidywane nie tylko ze względu na nie same, ale dodat-
kowo również biorąc pod uwagę różne cechy ucznia (jak płeć, wiek czy za-
możność rodziny) oraz szkoły (np. średni początkowy poziom wyników). 
Włączanie do modelu takich dodatkowych zmiennych ma na celu wyeli-
minowanie z wyliczanych wskaźników EWD tych czynników, które mogą 
wpływać na osiągnięcia uczniów, ale są niezależne od działań szkoły. Na 
przykład, jeśli zgodzimy się ze stwierdzeniem, że od uczniów, którzy nie 
posługują się dobrze językiem wykładowym (np. dzieci emigrantów), nie 
można rozsądnie wymagać takich samych postępów w nauce jak od innych, 
to powinniśmy korygować (obniżać) ich przewidywane wyniki egzaminu 
„na wejściu” – zmieniać punkt odniesienia, do którego będą porównywani. 
W  przeciwnym wypadku szkoły, w  których uczą się tacy uczniowie, będą 
miały zaniżane wartości wskaźników EWD.

W  praktyce zakres kontrolowanych czynników często rozciąga się na 
przynależność do mniejszości etnicznych lub rasę oraz status rodziny ucznia 
(por. Evans, 2008, s. 9–17; Webster, Mendero, Orsak, Weerasinghe, 1998, 
s. 13–16); zwykle kontrolowana jest także płeć, nieco rzadziej wiek. Warto 
przy tym zauważyć, że znaczny wpływ na zakres kontrolowanych zmiennych 
ma po prostu dostępność informacji o uczniach, a właściwie jej brak. W pol-
skim systemie egzaminacyjnym wraz z wynikami egzaminów przechowywa-
ne są jedynie informacje o płci, posiadaniu zaświadczenia o dysleksji i byciu 
laureatem olimpiad przedmiotowych.

Generalnie przyjmuje się, że uwzględnienie dodatkowych charakterystyk 
uczniów w modelu pozytywnie wpływa na jakość uzyskiwanych wskaźników 
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EWD. Z drugiej strony formułuje się zastrzeżenia, że w praktyce trudno wy-
kluczyć występowanie w  rzeczywistości czynników selekcji, sprawiających, 
że uczniowie z  defaworyzowanych społecznie środowisk trafi ają do szkół 
o  istotnie gorszym poziomie nauczania. W  takim przypadku część wpły-
wu przypisywanego w modelu charakterystykom uczniów – i wytrącanego 
ze wskaźników EWD – faktycznie związana jest z  różnicami w  efektyw-
ności pracy szkół (lub nauczycieli). Poszerzanie zakresu czynników kontro-
lowanych w modelu z  jednej strony chroni więc przed „niesprawiedliwym” 
ocenianiem szkół, jednak z  drugiej może utrudniać odróżnianie od siebie 
szkół pracujących efektywnie i  nieefektywnie (Ballou, Sanders, Wright, 
2004; McCaff rey, Lockwood, Koretz, Hamilton, 2003 s. 68–75; McCaff -
rey, Lockwood, Koretz, Louis, Hamilton, 2004; OECD, 2008, s. 125–139; 
Raudenbush, Willms, 1995). Warto przy tym zauważyć, że nabór do szkół 
ponadgimnazjalnych w Polsce z założenia jest wysoce selekcyjny. Oznacza 
to niestety większe trudności z  możliwością traktowania wyliczanych dla 
nich wskaźników EWD jako obrazujących efektywność szkoły nieobarczoną 
zniekształceniami, związanymi z charakterystyką przyjmowanych uczniów.

Dodatkowe1 komplikacje, oprócz wymienionych powyżej, występują 
w  przypadku zmiennych opisujących charakterystyki szkoły. Aby je omó-
wić, konieczne będzie wprowadzenie, poczynionego przez Raudenbusha 
i Willmsa (1995) rozróżnienia na dwa rodzaje efektów, które mogą być esty-
mowane w ramach systemów oceny efektywności pracy szkół. Efekty pierw-
szego rodzaju, nazywane „efektami typu A”, są interesujące z punktu widze-
nia rodziców, chcących wybrać szkołę dla swojego dziecka. Efekty drugiego 
rodzaju, tzw. „efekty typu B”, są z kolei obiektem zainteresowania instytucji 
zarządzających oświatą, które chciałyby oceniać efektywność pracy szkół.

Przy wyliczaniu efektów typu A uwzględniane są jedynie charakterystyki 
poszczególnych uczniów. Przy wyliczaniu efektów typu B brane są pod uwa-
gę również czynniki strukturalne, opisujące kontekst działania szkoły, które 
mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane przez uczniów postępy w nauce, 
jednak pozostają poza bezpośrednią kontrolą samej szkoły (dyrektora, na-
uczycieli). Przykładem takich czynników może być przeciętny poziom umie-
jętności uczniów przychodzących do danej placówki, ale także lokalizacja 
szkoły (w „dobrej” lub „złej” dzielnicy, w mieście lub na wsi) albo baza ma-
terialna, jaką szkoła dysponuje. W związku z tym, przy ocenie efektywności 
pracy szkoły również i te elementy powinny być kontrolowane, aby nie miały 
wpływu na formułowaną ocenę.

1 Ten fragment rozdziału opiera się na moim innym opracowaniu (Żółtak, 2011).
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Z drugiej strony, rodziców dziecka interesuje informacja, w której szkole 
ma ono szanse osiągnąć najlepsze wyniki, biorąc pod uwagę zarówno efek-
tywność pracy szkoły, jak i czynniki strukturalne (kontekstowe). Szkoła bar-
dzo efektywna (w sensie efektów typu B), ale działająca w bardzo niesprzyja-
jącym warunkach, może dawać gorsze perspektywy niż szkoła o przeciętnej 
efektywności działająca w wyjątkowo sprzyjającym otoczeniu.

Perspektywa rodzica i  perspektywa ewaluatora mogą być rozbieżne. 
O tym, czy w modelu EWD uwzględniać czy też nie czynniki strukturalne 
(kontekstowe) powinno decydować, do kogo przede wszystkim kierowane 
są jego wyniki. Niestety czasem twórcy systemu EWD wykazują się w tym 
zakresie niekonsekwencją, czego przykładem były rozwiązania angielskie 
z  lat 2006–2011, kiedy stosowano model z  szerokim zakresem zmiennych 
kontekstowych, choć jednocześnie bardzo silnie podkreślano, że wskaźniki 
powinny służyć rodzicom pomocą przy wyborze szkoły dla dziecka (Gold-
stein, Leckie, 2009). Dodatkowo wskazuje się na duże trudności w uzyska-
niu wiarygodnych wskaźników typu B, w  szczególności zaś niemożliwość 
formułowania na podstawie wskaźników EWD mocnych interpretacji przy-
czynowych (Raudenbush, 2004; Reardon, Raudenbush, 2008; Rubin, Stuart, 
Zanutto, 2004), do których skłaniają się autorzy niektórych modeli (Sanders, 
Rivers, 1996, s. 7).

2.4. Rozliczanie szkół z  wyników – podejście bezwzględne 
i  podejście względne

Wskaźniki EWD są miarami zdefi niowanymi w sposób relatywny – opie-
rają się na porównywaniu uczniów do innych, zdających te same egza miny, 
a na dodatek są miarami agregatowymi – wylicza się je dla grup uczniów, a nie 
poddaje interpretacji na poziomie jednostkowym. Tymczasem typowy sposób 
myślenia o rozliczaniu szkół z wyników nauczania skoncentrowany jest raczej 
na pytaniach o to, ile w toku nauki uczeń „uzyskał wiedzy” oraz czy „opanował 
potrzebne umiejętności”, osiągnął biegłość w danej dziedzinie lub jak jest od 
takiej wymaganej biegłości daleki.

W  USA konieczność tworzenia systemów ewaluacji szkół opartych na 
kryteriach bezwzględnych narzuciła ustawa No Child Left Behind (NCLB) 
z 2001 r. Nałożyła ona na władze stanowe obowiązek stworzenia systemów 
egzaminów zewnętrznych dla kilku podstawowych dziedzin i określenia – 
w odniesieniu do wprowadzonych egzaminów – standardów wyznaczających 
poziom biegłości (profi ciency) pożądany dla wszystkich uczniów. Jednocze-
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śnie jako cel polityki edukacyjnej wyznaczono osiągnięcie w 2014 r. sytuacji, 
kiedy wszyscy uczniowie na terenie stanu (z wyjątkiem nie więcej niż 5% 
wyłączonych ze zdawania egzaminów ze względu na specjalne potrzeby edu-
kacyjne) osiągają taki założony wcześniej poziom biegłości. Władze stanowe 
zobowiązano też do wprowadzenia miar pozwalających monitorować postę-
py poszczególnych szkół w kierunku spełnienia tego celu.

W analizach oceniających skutki NCLB wskazuje się jednak, że przyjęcie 
takiego podejścia do ewaluacji oświaty pociąga za sobą istotne, niepożądane 
konsekwencje. Po pierwsze, ewaluacja poprzez określanie odsetka uczniów 
powyżej założonego progu prowadzi do skupienia się instytucji edukacyj-
nych na tych uczniach, którzy są w pobliżu tego progu i dają nadzieję na 
jego przekroczenie. Jednocześnie nauczyciele w dosyć oczywisty sposób de-
motywowani są do poświęcania uwagi uczniom bardziej zdolnym, którzy 
i  tak osiągną wymagany poziom. Nieco paradoksalnie tracić mogą jednak 
również uczniowie najsłabsi, w  przypadku których nawet relatywnie duży 
wysiłek włożony w nauczanie nie dawałby pewności osiągnięcia przez nich 
wymaganego poziomu (Neal, 2010). Dodatkowo konieczność osiągania za-
łożonego poziomu umiejętności docelowo przez wszystkich uczniów – pod 
groźbą ograniczenia lub odcięcia fi nansowania edukacji ze środków fede-
ralnych – prowadzi do pokusy manipulowania przez władze defi nicją pro-
gu pożądanych umiejętności (Barlevy, Neal, 2012; Neal, 2010). Jednocześnie 
rozwiązania takie, jak stosowanie egzaminów zrównanych pionowo (tj. takie 
przygotowanie i skalowanie egzaminów dla różnych klas, by ich wyniki były 
wyznaczane na jednej skali i mogły być ze sobą bezpośrednio porównywa-
ne), pomagające rokrocznie monitorować postępy uczniów w odniesieniu do 
celu, jaki mają osiągnąć pod koniec etapu kształcenia, są bardzo skompliko-
wane i kosztowne.

Tymczasem dla działań zmierzających do poprawy efektywności systemu 
edukacji podstawowe znaczenie wydaje się mieć po prostu możliwość iden-
tyfi kacji najbardziej i najmniej efektywnie działających placówek, a do tego 
całkowicie wystarczą wskaźniki relatywne. Jednocześnie ich wykorzystanie 
nie wymaga stosowania pionowego zrównywania egzaminów. W tym nurcie 
zostały w  ostatnich latach zaproponowane ciekawe wskaźniki „centylowe” 
(Betebrenner, 2009), które w  odróżnieniu od EWD dobrze nadają się do 
analiz wyników indywidualnych. Jednocześnie występują jednak problemy 
z porównywaniem wartości takich wskaźników na poziomie zagregowanym. 
Inni autorzy postulują wykorzystanie znacznie prostszych miar, odwołują-
cych się jedynie do wyników egzaminów końcowych, tyle że wyrażonych na 
skali percentylowej (Barlevy, Neal, 2012), powiązanych z systemem nagród 
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fi nansowych (warto przy tym zaznaczyć, że krytyka wskaźników EWD wy-
rażana w publikacji tych autorów nie jest całkiem trafna, gdyż nakładają oni 
na modele EWD znacznie więcej założeń niż jest konieczne do ich skon-
struowania). Postulują oni, odwołując się przy tym do formalnych modeli 
z teorii gier, że tylko wykorzystanie do ewaluacji wskaźników o konstrukcji 
relatywnej będzie motywować instytucje oświatowe do optymalizacji pracy 
ze wszystkimi uczniami.

Podsumowując należy stwierdzić, że choć wskaźniki o  konstrukcji rela-
tywnej – do których zalicza się EWD – na pierwszy rzut oka wydają się mniej 
intuicyjne od tych konstruowanych w odniesieniu do jakiegoś bezwzględnie 
określonego poziomu umiejętności, w praktyce ewaluacji okazują się od tych 
drugich bardziej użyteczne. Jednocześnie, zwłaszcza w  polskim kontekście, 
trzeba zaznaczyć, że aby móc dokonywać porównań w kategoriach bezwzględ-
nych, np. ocenić zmianę średniego poziomu zdających egzamin w kolejnych 
latach, konieczne jest stosowanie bardzo rygorystycznych procedur przy two-
rzeniu egzaminów. W obecnych warunkach (niemal) żadne polskie wskaźniki 
egzaminacyjne nie pozwalają na dokonywanie takich porównań.

Porównanie średnich wyników punktowych z  dwóch edycji egzaminu 
gimnazjalnego w sposób oczywisty nie daje sensownej odpowiedzi na pyta-
nie o zmianę średniego poziomu umiejętności gimnazjalistów, brak jest bo-
wiem procedur zapewniających zachowanie takiego samego poziomu trud-
ności arkuszy egzaminacyjnych pomiędzy kolejnymi latami. Problem ten 
staje się jednak szczególnie dotkliwy w przypadku matury, gdyż wyniki tego 
egzaminu z różnych lat są bezpośrednio ze sobą porównywane podczas re-
krutacji na studia. Choć w ostatnim czasie w ramach projektu badawczego 
prowadzonego w Instytucie Badań Edukacyjnych zrównano wyniki polskich 
egzaminów zewnętrznych między rocznikami2, nie wydaje się, aby doświad-
czenia te miały zostać w najbliższej przyszłości wdrożone w ramach systemu 
egzaminów zewnętrznych.

2.5. Edukacyjna wartość dodana w  USA

Stany Zjednoczone były miejscem, gdzie najwcześniej zainteresowano się 
możliwością praktycznego wykorzystania wskaźników edukacyjnej wartości 
dodanej. Już w 1984 r. w  ramach Dallas Independent School District wpro-

2 Z wynikami tych prac można się zapoznać na stronie internetowej IBE (http://pwe.
ibe.edu.pl).
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wadzono system oceny pracy efektywności szkół DVAAS (Dallas Value-
Added Accountability System), wykorzystujący regresję metodą najmniejszych 
kwadratów, z kontrolą czynników niezależnych od szkoły, a mogących mieć 
wpływ na postępy w nauce, mierzonych zarówno na poziomie uczniów, jak 
i zagregowanych na poziomie szkół (Webster, Mendero, bdw.).

Przyjęto dwustopniową procedurę, w  ramach której najpierw przepro-
wadzano oddzielnie regresje wyników początkowych, wyników końcowych 
oraz odsetka opuszczonych w ostatnim roku godzin lekcyjnych ze względu 
na kontrolowane czynniki z poziomu indywidualnego (określane jako fair-
ness variables). Kontrolowane czynniki to ograniczona zdolność posługiwa-
nia się językiem angielskim, rasa lub bycie Latynosem, płeć oraz posiadanie 
uprawnień do tańszych lub darmowych posiłków (często stosowany wskaź-
nik niskiego statusu). W  modelach kontrolowane były również interakcje 
tych zmiennych. Dodatkowo kontrolowano też – na podstawie danych spi-
sowych3 – wskaźniki zamożności dla rejonu zamieszkania ucznia.

W drugim kroku reszty z regresji opisującej wynik końcowy przewidywa-
ne były za pomocą reszt z regresji opisującej wynik początkowy, reszt z re-
gresji opisującej odsetek opuszczonych godzin lekcyjnych oraz czynników 
kontekstowych mierzonych na poziomie szkoły. Czynniki kontrolowane na 
poziomie szkoły to mobilność uczniów (częstość przychodzenia do szko-
ły nowych uczniów i/lub odchodzenia uczniów ze szkoły), zatłoczenie, oraz 
średnie zmiennych kontrolowanych na poziomie indywidualnym (McCaf-
frey i in., 2003; Webster i in., 1998). Wartość dodana szkoły wyliczana była 
jako średnia z reszt regresji przeprowadzanej w drugim kroku.

W związku ze zmianą władz oświatowych działanie systemu wstrzyma-
no na kilka lat pod koniec lat osiemdziesiątych, by przywrócić go do dzia-
łania w 1990 r. W połowie lat dziewięćdziesiątych zmieniono metodologię, 
przechodząc w drugim kroku modelowania na regresję mieszanych efektów. 
Wartość dodana szkół z takiego modelu wyliczana jest jako bayesowskie pre-
dykcje aposteriori (Webster, Mendero, bdw.). W tym samym czasie zapropo-
nowano też model edukacyjnej wartości dodanej nauczycieli, ale w ramach 
wdrożonego w Dallas systemu ewaluacji – skupionego na ocenie na pozio-
mie szkół – odgrywa on jedynie rolę pomocniczą (McCaff rey i  in., 2003; 
Webster i  in., 1998). Warto zaznaczyć, że wskaźniki edukacyjnej wartości 
dodanej wykorzystywane są przez władze Dallas Independent School District 
do przyznawania szkołom nagród fi nansowych. Otrzymują je szkoły o naj-
wyższych wartościach wskaźników, a o podziale pieniędzy wewnątrz szkoły 

3 Warto pamiętać, że w USA badania spisowe prowadzone są częściej niż w Polsce.
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decyduje dyrektor (Webster, Mendero, bdw., s. 7–8). Metodologia stosowana 
w DVAAS nie znalazła szerszego naśladownictwa w innych systemach ewa-
luacji, wykorzystujących wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej.

Najszerzej znanym amerykańskim systemem ewaluacji wykorzystują-
cym edukacyjną wartość dodaną jest TVAAS (Tennessee Value-Added As-
sessment System) oraz jego „skomercjalizowana” wersja EVAAS (Education 
Value-Added Assessment System). System rozwijany był od połowy lat osiem-
dziesiątych XX w. przez zespół pracowników Uniwersytetu Tennessee pod 
kierownictwem Williama Sandersa4. Od 1993 r. rozpoczęto publikowanie 
wyników, najpierw w  odniesieniu do okręgów (school districts), następnie 
szkół, a w 1996 r. w odniesieniu do nauczycieli. Choć wszystkie one pozo-
stają w użyciu, zdecydowanie największą wagę w ramach systemu ewaluacji 
przykłada się do wskaźników edukacyjnej wartości dodanej nauczycieli.

W 2000 r. Sanders nawiązał bliższą współpracę z fi rmą SAS, co zaowo-
cowało stworzeniem systemu-produktu EVAAS, bazującego na metodologii 
stosowanej w TVAAS. Może on być kupowany przez różnorodne instytucje 
zainteresowane wdrożeniem ewaluacji wykorzystującej metodę edukacyjnej 
wartości dodanej (w wariancie przyjętym przez Sandersa), przy czym prace 
związane z przetwarzaniem danych i wyliczaniem wskaźników, a w znacznej 
części również z ich publikacją, wykonywane są przez fi rmę SAS. Z jednej 
strony jest to bardzo atrakcyjna własność tego rozwiązania – i bez wątpienia 
przyczyniła się do jego znacznej popularności – gdyż instytucje zamawiają-
ce nie muszą martwić się koniecznością samodzielnego zorganizowania prac 
w tym zakresie. Z drugiej strony EVAAS jako produkt komercyjny nie jest 
do końca przejrzysty, w szczególności nie dopuszcza się do publikacji danych 
i dokumentacji, które pozwoliłyby zweryfi kować dokonane wyliczenia przez 
niezależne, np. akademickie ośrodki badawcze. EVAAS jest rozwiązaniem 
elastycznym, który można łatwo dopasowywać do potrzeb zamawiającego, 
jeśli chodzi o zakres wykorzystywanych testów, czy poziom, na którym mają 
być wyliczane wskaźniki (obwody, szkoły, nauczyciele).

Obecnie różne wersje systemu EVAAS wykorzystywane są na terenie 
20  stanów: Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, Georgia, Illinois, 
Kalifornia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Kolorado, Luizja-
na, Missouri, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwania Teksas, Tennessee, 
Virginia i Wyoming. Jednym z większych i bardziej znanych projektów wy-
korzystujących EVAAS stanowi program wspomagania rozwoju nauczycieli 

4 Na marginesie warto zauważyć, że w Tennessee już w latach siedemdziesiątych XX w. 
wprowadzono egzaminy zewnętrzne w formie standaryzowanych testów.
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TAP, w  ramach którego wartości wskaźników edukacyjnej wartości doda-
nej nauczycieli wpływają na ich poziom wynagrodzenia (w roku szkolnym 
2011/2012 program TAP objął 80 okręgów szkolnych z 14 różnych stanów).

Cechą charakterystyczną systemu TVAAS/EVAAS jest wyliczanie 
wskaźników edukacyjnej wartości dodanej opartym na historii wyników 
egzaminacyjnych, obejmującej więcej niż dwa punkty czasu. Najlepiej zaś, 
jeśli poziom umiejętności uczniów badany jest corocznie. Wpływ nauczy-
cieli (lub szkół) modelowany jest za pomocą efektu losowego, przy czym 
zakłada się, że dla każdego nauczyciela (szkoły) jego wpływ jest taki sam 
w całym analizowanym okresie (o szacowanych wartościach można w takim 
przypadku myśleć jako o uśrednionym wpływie na przestrzeni analizowa-
nego okresu). Wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej wyliczane są jako 
bayesowskie predykcje aposteriori. Model zakłada, że wpływ nauczycieli 
jest kumulatywny, tj. utrzymuje się w czasie i oddziałuje również na wyniki 
uzyskiwane w późniejszym okresie (McCaff rey i in., 2003; Wright, Horn, 
Sanders, 1997).

Jednocześnie, chociaż wskaźniki z założenia przeznaczone są do ewalu-
acji, w modelu nie uwzględnia się żadnych zmiennych charakteryzujących 
ucznia czy środowisko szkolne, z wyjątkiem średnich wyników egzaminów 
w ramach okręgów. Czynniki te kontrolowane są jedynie pośrednio – wła-
śnie poprzez uwzględnienie historii wyników z kilku ubiegłych lat (McCaf-
frey i  in., 2003; Wright i  in., 1997). Takie postępowanie wzbudza nieco 
kontrowersji, choć autorzy metodologii przekonują, że jeśli estymacja od-
bywa się na podstawie dużej liczby pomiarów (egzaminów), to uzyskiwa-
ne wskaźniki nie wykazują obciążenia wpływem różnic w charakterystykach 
uczniów (Ballou i in., 2004). Analizy własności analogicznych modeli pro-
wadzone przez innych badaczy (McCaff rey i  in., 2004; Rothstein, 2008a, 
2008b) wskazują jednak, że w przypadku występowania segregacji uczniów 
ze względu na czynniki pozostające w związku z wynikami w nauce wiary-
godność tak wyliczanych pomiarów wyraźnie spada. 

2.6. Edukacyjna wartość dodana w  Europie

Choć w projekcie OECD Project on the Developement of Value-added Mo-
dels in Education Systems (OECD, 2008), prowadzonym w  latach 2005–
2008, wzięło udział aż 12 krajów europejskich (Belgia, Czechy, Dania, Fran-
cja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja 
i Wielka Brytania), brak jest ogólnodostępnych informacji na temat dalszego 
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rozwoju wskaźników edukacyjnej wartości dodanej w większości z nich5. Je-
dynym szeroko znanym, a przy tym najstarszym, systemem edukacyjnej war-
tości dodanej w Europie jest system angielski.

Prace nad rozwojem modeli edukacyjnej wartości dodanej szkół w Anglii 
rozpoczęto w połowie lat dziewięćdziesiątych XX w., niedługo po wprowa-
dzeniu systemu obowiązkowych egzaminów zewnętrznych dla uczniów koń-
czących kolejne poziomy kształcenia (key stages: pierwszy poziom obejmuje 
dzieci w wieku 5–7 lat, drugi 7–11 lat, a trzeci 11–14 lat). Pilotaż wskaźni-
ków dla trzeciego poziomu przeprowadzono w 1998 r., a następnie w 2001 r. 
Przy drugim pilotażu wyliczono również wskaźniki dla poziomu drugiego. 
Począwszy od 2002 r. wskaźniki dla poziomu drugiego i  trzeciego zostały 
udostępnione publicznie, a od 2004 r. wyliczane są również wskaźniki opar-
te na porównaniu wyników egzaminów na zakończeniu poziomu czwartego 
(uczniowie szesnastoletni) i drugiego, obejmujące cały okres nauki w szko-
łach ponadpodstawowych. Wskaźniki dla szkół podstawowych pilotażowo 
wyliczone zostały w 2002 r., a opublikowane rok później. 

Początkowo wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej w Anglii wylicza-
ne były w  postaci średniej z  reszt regresji metodą najmniejszych kwadra-
tów, w której jedyną zmienną niezależną był wynik egzaminu początkowe-
go, a  zmienną zależną wynik egzaminu końcowego (Evans, 2008). Wraz 
z  rozwojem systemu informacji oświatowej na początku XXI w. zaistniała 
jednak możliwość powiązania wyników egzaminów z innymi informacjami 
o uczniach. Zaowocowało to przygotowaniem wskaźników edukacyjnej war-
tości dodanej uwzględniających wpływ zmiennych kontekstowych (nazwa-
nych contextual value-added), które po raz pierwszy opublikowane zostały 
w  2006 r. Zakres czynników uwzględnionych w  modelu obejmował: płeć, 
wiek, posiadanie prawa do bezpłatnych posiłków, przynależność do grup et-
nicznych (wyróżniono 19) oraz jej interakcję z prawem do bezpłatnych po-
siłków, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz o  tym, czy 
język angielski jest pierwszym językiem ucznia, informację o zmianie szko-
ły w  trakcie toku kształcenia, wskaźnik ubóstwa dla miejsca zamieszkania 
ucznia (IDACI) oraz średnie wyniki uczniów szkoły na początku edukacji. 
Jednocześnie w modelowaniu regresję metodą najmniejszych kwadratów za-
stąpiono regresją mieszanych efektów, ze wskaźnikami edukacyjnej wartości 
dodanej szkół wyliczanymi jako bayesowskie predykcje aposteriori (Evans, 
2008).

5 Materiały w języku angielskim dotyczące polskiego systemu EWD są zresztą również 
bardzo ograniczone.
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Wykorzystanie modeli ze zmiennymi kontekstowymi wzbudzało w An-
glii wiele kontrowersji. Jedną z przyczyn był zapewne fakt, że w systemie an-
gielskim wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej promowane są jako ważne 
narzędzie wyboru szkoły dla dzieci. Jak wspomniano już we wcześniejszej 
części rozdziału, wytrącanie wpływu zmiennych kontekstowych prowadzi 
raczej do zmniejszenia użyteczności wskaźników do tego celu (Goldstein, 
Leckie, 2009). Obniżanie wartości wskaźników wysoce selektywnym szko-
łom, charakteryzującym się bardzo korzystnym składem uczniowskim, 
w wyniku zastosowania modelu ze zmiennymi kontekstowymi powodowało 
ostre protesty ze strony tego rodzaju placówek. Wysuwano też argumenty, 
że modele w tej formie są zbyt skomplikowane, przez co procedura wylicza-
nia wskaźników staje się niezrozumiała dla odbiorców. W efekcie w 2012 
r. odstąpiono od wyliczania wskaźników w tej formie, eliminując z modeli 
zmienne kontekstowe (RAISEonline, 2011). Jednocześnie pozostano przy 
szacowaniu wskaźników z  wykorzystaniem regresji mieszanych efektów 
i bayesowskich predykcji aposteriori.

2.7. EWD w  Polsce

Badania nad możliwością zastosowania wskaźników edukacyjnej wartości 
dodanej w Polsce prowadzone są od 2005 r. w ramach zespołu powołane-
go przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. Dolata, 2007), a obecnie 
funkcjonującego w ramach Instytutu Badań Edukacyjnych. W wyniku prac 
zespołu opracowane zostały modele EWD gimnazjów oraz szkół kończą-
cych się maturą (ze względu na brak pomiaru umiejętności uczniów na po-
czątku nauki nie ma możliwości wyliczania wskaźników EWD szkół pod-
stawowych). Wyniki pracy zespołu upubliczniane są w postaci samodzielnej 
aplikacji do analizy tzw. jednorocznych wskaźników EWD gimnazjów (Kal-
kulator EWD Plus, a od 2012 r. Kalkulator EWD 1006) oraz witryn inter-
netowych, prezentujących wartości tzw. trzyletnich wskaźników EWD gim-
nazjów7 oraz wskaźników EWD szkół kończących się maturą8 (w praktyce 
liceów ogólnokształcących i techników).

Polskie wskaźniki EWD wyliczane są za pomocą modeli regresji, w któ-
rych wynik końcowy egzaminu przewidywany jest na podstawie wyniku 

6 http://ewd.edu.pl/kewd100
7 http://gimnazjum.ewd.edu.pl
8 http://matura.ewd.edu.pl
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egzaminu „na wejściu”, na podstawie płci oraz informacji o posiadaniu przez 
uczniów na obu tych egzaminach zaświadczenia o dysleksji. W przypadku 
jednorocznych modeli EWD gimnazjów – wykorzystywanych w Kalkula-
torze EWD – wskaźniki szacowane są jako średnia z reszt regresji (Pokro-
pek, Żółtak, 2012a). Wskaźniki trzyletnie dla gimnazjów i szkół kończących 
się maturą wyliczane są z  kolei jako bayesowskie predykcje aposteriori na 
podstawie wyników modelu regresji mieszanych efektów (Pokropek, Żółtak, 
2012b). Poniżej opisany zostanie sposób konstrukcji wskaźników dla szkół 
kończących się maturą. Ze szczegółami metodologii stosowanej przy wyli-
czaniu wskaźników dla gimnazjów można zapoznać się w innych publika-
cjach (Pokropek, Żółtak, 2012a, 2012b).

W przypadku wskaźników EWD dla liceów i szkół kończących się matu-
rą istotny problem, z jakim trzeba sobie poradzić, stanowi złożona struktura 
tego egzaminu oraz fakt, że uczniowie mają dużą dowolność przy wyborze 
zakresu zdawanych przedmiotów. Dzięki temu, że istnieje część egzami-
nu zdawana obowiązkowo przez wszystkich – od 2010 r. są to język polski 
i matematyka na poziomie podstawowym – istnieje możliwość zastosowa-
nia modeli, odwołujących się do teorii odpowiedzi na zadanie testowe (Item 
Response Th eory), pozwalających przedstawić wyniki z różnych przedmiotów 
na jednej skali, wyrażającej poziom bardziej ogólnych umiejętności (Pokro-
pek, 2008). W  rozwiązaniu ostatecznie przyjętym na potrzeby wyliczania 
wskaźników EWD dla szkół maturalnych wykorzystywane jest skalowa-
nie tzw. modelem 2PL (dwuparametrycznym) dla odpowiedzi częściowych 
(partial credit), połączonym z modelem selekcji (por. Korobko, Glas, Bosker, 
Luyten, 2008), który pozwala uwzględnić fakt, że do egzaminów na poziomie 
rozszerzonym podchodzą – co do zasady – uczniowie o wyższym poziomie 
umiejętności niż do egzaminów na poziomie podstawowym (por. Pokropek, 
2011, s. 441–447). Wyliczane są w  ten sposób cztery wskaźniki wyników 
maturalnych: języka polskiego – uwzględniający wyniki z  języka polskiego 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, matematyczny – wyniki z mate-
matyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, humanistyczny – wyniki 
z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym, matematyczno-przyrodniczy – wyniki z matematyki, 
biologii, chemii, fi zyki, geografi i i  informatyki na poziomie podstawowym 
i rozszerzonym.

Każdy z nich standaryzowany jest oddzielnie wśród uczniów techników 
i  liceów, zdających maturę w danym roku w  ten sposób, aby średni wynik 
w danej grupie był równy 100, a odchylenie standardowe 15 (skala 100;15, 
znana też jako „skala IQ”). Również wyniki egzaminu gimnazjalnego ska-
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lowane są modelem 2PL – oddzielnie część humanistyczna i matematycz-
no-przyrodnicza z każdego roku, a ich wyniki standaryzowane do średniej 
100 i odchylenia standardowego 15 w grupie wszystkich zdających w danym 
roku.

Charakterystyczną cechą polskich wskaźników EWD, które są publi-
kowane na stronie internetowej, jest to, że są one wskaźnikami wieloletni-
mi. Wskaźniki dla gimnazjów od początku (2009 r.) publikowane były jako 
trzyletnie, w przypadku szkół kończących się maturą w 2010 r. opublikowa-
no wskaźniki jednoroczne, rok później zastąpione wskaźnikami dwuletnimi, 
a w 2012 r. trzyletnimi. Wyliczanie wskaźników biorących pod uwagę wy-
niki uczniów szkoły z kilku sesji egzaminacyjnych podyktowane jest przede 
wszystkim chęcią zmniejszenia wpływu czynników losowych, w szczególno-
ści związanych z niedokładnością pomiaru umiejętności uczniów na wartości 
EWD (Kulon, Majkut, 2009). Wymaga to zgromadzenia wyników większej 
liczby uczniów, co dla małych szkół jest możliwe do osiągnięcia jedynie na 
drodze uwzględnienia kilku kohort. Z  drugiej strony wskaźniki oparte na 
wynikach tylko jednego rocznika absolwentów mogą podlegać wahaniom 
związanym np. ze zróżnicowaniem jakości pracy nauczycieli uczących różne 
kohorty czy specyfi ką uczniów z danego rocznika. Wzięcie pod uwagę kilku 
roczników jednocześnie pozwala uśrednić, wygładzić te różnice, dając lep-
szy obraz ogólnej jakości pracy szkoły. Oczywiście czyni to takie wskaźniki 
mniej użytecznymi na potrzeby ewaluacji wewnątrzszkolnej, ale nie jest to 
ich podstawowa rola.

Dosyć istotnym ograniczeniem wskaźników EWD dla szkół kończących 
się maturą jest fakt, że są wyliczane właśnie na poziomie szkół. Tymczasem 
w przypadku placówek ponadgimnazjalnych znacznie użyteczniejsze wyda-
wałoby się wyliczanie ich w odniesieniu do profi lów kształcenia w ramach 
szkoły. Na przykład, jeśli w liceum ogólnokształcącym prowadzone są jedno-
cześnie oddziały o profi lu humanistycznym i o profi lu ścisłym, to rozsądnie 
byłoby oddzielnie oceniać efekty kształcenia w  ramach jednych i  drugich. 
Niestety w polskich danych egzaminacyjnych brak jest informacji, pozwala-
jących przyporządkować uczniów w ramach szkół do profi li kształcenia, co 
uniemożliwia wyliczanie wskaźników wieloletnich na poziomie niższym niż 
szkoły.

Istnieją cztery różne wskaźniki EWD dla szkół kończących się maturą, 
z których każdy wykorzystuje jako miarę wyników końcowych jeden z opi-
sanych wcześniej wyskalowanych wskaźników wyników matury. Jako mia-
ry wyników początkowych wykorzystywane są wyskalowane wyniki części 
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla wskaźników polonistycznego 
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i  humanistycznego, oraz wyskalowane wyniki części matematyczno-przy-
rodniczej egzaminu gimnazjalnego dla wskaźników matematycznego i ma-
tematyczno-przyrodniczego. Wskaźniki te wyliczane są oddzielnie (choć za 
pomocą modeli o analogicznej postaci) dla techników i liceów ogólnokształ-
cących. Uwzględniani są przy tym zarówno uczniowie, o standardowym toku 
kształcenia (trzyletnim w przypadku LO i czteroletnim w przypadku tech-
ników), jak również uczniowie, których tok kształcenia uległ wydłużeniu 
o jeden rok.

Modele mieszanych efektów używane do wyliczania wskaźników EWD 
dla szkół kończących się maturą mają postać:

      (                       ) 

gdzie:
y

ij
  wartość wyskalowanego wskaźnika wyników matury dla i-tego ucznia 

j-tej szkoły;
x

ij
  wartość wyskalowanego wskaźnika wyników egzaminu gimnazjalne-

go dla i-tego ucznia j-tej szkoły;
rok

ij
  rok zdawania matury przez i-tego ucznia j-tej szkoły;

wydl
ij
  czy i-ty uczeń j-tej szkoły miał wydłużony o rok tok kształcenia (0 – 

nie, 1 – tak);
p

ij
  płeć i-tego ucznia j-tej szkoły (0 – mężczyzna, 1 – kobieta);

dm
ij
  czy i-ty uczeń j-tej szkoły miał na maturze zaświadczenie o dysleksji 

(0 – nie, 1 – tak);
dg

ij
  czy i-ty uczeń j-tej szkoły miał na egzaminie gimnazjalnym zaświad-

czenie o dysleksji (0 – nie, 1 – tak);
u

j
 realizacja efektu losowego dla j-tej szkoły (EWD szkoły);

r
ij
  realizacja błędu losowego na poziomie indywidualnym;

a funkcja ω(x
ij
, rok

ij
, wydl

ij
) jest postaci:

co oznacza, że dla każdej pary: rok zdawania egzaminu gimnazjalnego – rok 
zdawania matury (w ramach modelu jest sześć takich par) wyznaczana jest 
oddzielna linia przewidywania wyniku matury na podstawie wyników egza-
minu gimnazjalnego. Stopień k wielomianu opisującego przewidywanie usta-
lany jest co roku w ramach procedury analogicznej do stosowanej w trzylet-
nich modelach dla gimnazjów (por. Pokropek, Żółtak, 2012b) i w przypadku 
modeli maturalnych najczęściej jest równy dwa.

 
(                          )
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Jak już wcześniej wspomniano, wpływ szkół modelowany jest w postaci 
efektu losowego, a EWD wyliczane jest jako bayesowskie predykcje aposte-
riori realizacji tego efektu losowego u

j
 dla poszczególnych szkół (określane 

też po angielsku jako best linear unbiased predictors).
W  analizach prowadzonych w  kolejnych rozdziałach niniejszej pracy 

oprócz wskaźników EWD uzyskanych z przedstawionych powyżej mode-
li trzyletnich (obejmujących roczniki absolwentów 2010–2012), estymowa-
nych na danych ogólnopolskich, wykorzystywane będą również wskaźniki 
uzyskane z  modeli dwuletnich, estymowanych analogicznie, ale uwzględ-
niających tylko dwa roczniki absolwentów (2011–2012 dla techników 
i 2010–2011 dla LO) oraz wyliczone z modeli jednorocznych, estymowa-
nych na podstawie tylko grupy zbadanych uczniów i nieobejmujące uczniów 
o  wydłużonym toku kształcenia. Warto przy tym zauważyć, że wskaźniki 
dotyczące języka polskiego i matematyki uzyskane z modeli jednorocznych 
obejmujących tylko badaną grupę są de facto wskaźnikami EWD nauczycieli, 
a nie szkoły, co wynika z faktu, że w każdej ze szkół badany był tylko jeden 
oddział.

2.8. Podsumowanie

W  niniejszym rozdziale przedstawiona została podstawowa idea kon-
strukcji wskaźników edukacyjnej wartości dodanej. Omówiona została też 
pokrótce historia ich powstania i rozwoju na świecie, podstawowe trudno-
ści, jakie wiążą się z ich interpretacją i stosowaniem oraz sposób wyliczania 
polskich wskaźników dla szkół kończących się maturą. W  kolejnych roz-
działach książki przeanalizowane zostaną własności tych wskaźników, w celu 
uzyskania odpowiedzi na pytanie, jak dalece mogą być one użyteczne do oce-
ny efektywności pracy szkoły i z jakimi cechami szkoły są one najsilniej po-
wiązane.
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Rozdział 3.

ORGANIZACJA I  METODOLOGIA BADANIA 
ŚCIEŻKI ROZWOJU EDUKACYJNEGO MŁODZIEŻY – 

SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Marek Smulczyk, Jacek Haman, Artur  Pokropek

3.1. Uwagi wstępne

Badanie podłużne: „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły 
pogimnazjalne” (nazywane też „Dalsza Nauka i Praca”, DNiP) zrealizowa-
no w ramach projektu „Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania 
wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)”. Projekt jest częścią więk-
szego projektu „Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych” priorytetu „Wy-
soka jakość edukacji” programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfi nan-
sowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Benefi cjentem projektu 
była Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, a od września 2012 r. 
jest nim Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Głównym celem projektu jest rozwijanie metod wykorzystywania wy-
ników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania. Peł-
ne wykorzystanie systemu egzaminów zewnętrznych do tworzenia polityk 
oświatowych wymaga, poza doskonaleniem metod pomiaru osiągnięć szkol-
nych, bardziej złożonych oraz adekwatnych sposobów przetwarzania i wy-
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korzystywania danych egzaminacyjnych. Aby użyć wyników egzaminów 
zewnętrznych jako miar efektywności nauczania, należy kontrolować zna-
czenie wpływających na nie czynników niezależnych od szkoły. Odpowied-
nim narzędziem do tego jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD), 
która jest instrumentem polityki oświatowej, pozwalającym na lepsze wyko-
rzystanie danych egzaminacyjnych do ewaluacji nauczania. 

Polski zespół EWD zajmuje się tworzeniem i testowaniem modeli szaco-
wania EWD dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Działania badaw-
cze, które mają pogłębić wiedzę o uwarunkowaniach rozwoju edukacyjnego 
uczniów w polskim systemie oświaty, umożliwiają badania podłużne dynami-
ki i uwarunkowań osiągnięć szkolnych. Fakt, iż w projekcie DNiP uzyskano 
różnorodne dane, umożliwia budowę modeli opisujących trajektorie edukacyj-
ne uczniów przy kontroli czynników indywidualnych, rodzinnych i szkolnych. 
Pozwala to niearbitralnie proponować różne metody szacowania EWD9.

Badanie DNiP zostało przygotowane i zrealizowane przez Zespół Inter-
dyscyplinarnych Studiów nad Edukacją oraz Ośrodek Realizacji Badań 
Socjologicznych w Instytucie Filozofi i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. 
Projekt trwał między czerwcem 2009 r. a sierpniem 2013 r. 

3.2. Koncepcja badania

Celem badania jest pomiar przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych oraz zbadanie uwarunkowań indywidualnych, ro-
dzinnych i  szkolnych tego przyrostu. Dla realizacji tego celu podstawowe 
były następujące kwestie:

1. Odpowiedni dobór próby badawczej, pozwalający na wnioskowanie 
statystyczne zarówno na poziomie jednostek (uczeń), jak na poziomie 
grupowym (klasa szkolna, szkoła).

2. Właściwy wybór obszarów pomiaru wiadomości i  umiejętności 
uczniów.

3. Wykorzystanie do zbadania wiadomości i umiejętności uczniów na-
rzędzi zapewniających trafność i rzetelność pomiaru.

4. Właściwy teoretycznie wybór głównych czynników składających się 
na indywidualne, rodzinne i szkolne uwarunkowania osiągnięć szkol-
nych.

9 Syntetyczny opis projektu powstał na podstawie materiałów dostępnych w serwisie in-
ternetowym Edukacyjnej wartości dodanej (ewd.edu.pl).
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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 umiejęt-
ności uczniów.

7. Zastosowanie do analizy zebranych danych wielopoziomowych, wie-
lozmiennowych modeli statystycznych pozwalających właściwie sza-
cować zależności pomiędzy zbadanymi czynnikami a  przyrostem 
wiadomości i umiejętności uczniów, zarówno na poziomie indywidu-
alnym (uczeń), jak i na poziomie grupowym (szkoła, klasa).

Na potrzeby badania opracowano model (rysunek 1), w którym uwzględ-
niono czynniki indywidualne, rodzinne i szkolne, które determinują osiągnię-
cia szkolne. Należy podkreślić, że wyróżnione czynniki łączą zarówno rela-
tywnie stałe charakterystyki (np. inteligencja ucznia, status społeczny rodziny) 
z  czynnikami zmiennymi w czasie (np. kompetencje społeczne, samoocena 
jednostki, efekt rówieśników). Model opiera się na założeniu o  dynamicz-

Rysunek 1. Model uwarunkowań osiągnięć szkolnych opracowany na potrzeby 
badania „Dalsza Nauka i Praca”
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nym charakterze nie tylko tych zmiennych, ale również osiągnięć szkolnych 
(Cronbach, Snow, 1977). Uprzednie osiągnięcia szkolne oraz doświadczenia 
szkolne dotyczą okresu przed szkołą ponadgimnazjalną, etapowe osiągnię-
cia szkolne są związane z edukacją w szkole ponadgimnazjalnej (oceny z po-
szczególnych przedmiotów), natomiast końcowe osiągnięcia szkolne to wynik 
na maturze w przypadku uczniów liceów i techników, bądź wynik egzaminu 
zawodowego (dla uczniów techników i zasadniczych szkół zawodowych).

3.3. Metodologia

3 . 3 . 1 . D e f i n i c j a  i   o p i s  p r ó b y  b a d a w c z e j

Z a ł o ż e n i a  o g ó l n e

Punktem wyjścia do prześledzenia ścieżek rozwoju edukacyjnego mło-
dzieży szkół ponadgimnazjalnych było badanie OECD PISA, a ściślej, re-
alizowane jako polska „opcja narodowa” badanie kompetencji uczniów 
pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych (tzw. ON PISA). Konsekwencją 
powiązania bieżącego studium z PISA była konieczność przeniesienia z tych 
badań szeregu założeń i  rozwiązań odnoszących się zarówno do procedur 
pomiaru, jak i – co jest przedmiotem tego rozdziału – sposobu defi niowania 
populacji, określenia zasad doboru próby, a  także procedur realizacji bada-
nia. Możliwość oparcia badania na cieszącym się uznaniem, sprawdzonym 
w  wieloletniej już praktyce i  opartym na mocnych podstawach teoretycz-
nych wzorcu, należy traktować jako czynnik wspierający jego wysoką jakość. 
W  pojedynczych sytuacjach konieczność podporządkowania komponentu 
opcjonalnego – a  takim było badanie szkół ponadgimnazjalnych – warun-
kom badania głównego: międzynarodowego badania kompetencji piętnasto-
latków, stanowiło pewną komplikację. 

Badanie „Dalsza Nauka i Praca” było trzyetapowym panelem, jednakże 
zasadniczy proces doboru próby związany był z etapem I, a więc z „opcją na-
rodową” programu OECD PISA 2009. Warunki realizowania kolejnych eta-
pów panelu, a więc pomiaru na jesieni 2009 i na wiosnę 2010 r., miały jednak 
zasadnicze znaczenie dla realizacji próby. Tak więc, o ile opis teoretycznych 
założeń procedury doboru próby oraz opis próby wylosowanej będzie się za-
sadniczo pokrywał z opisem zawartym w raporcie z badania OECD PISA 
2009 w Polsce (Federowicz, red., 2009, s. 13–23), o tyle osobnego omówienia 
wymagać będą konsekwencje efektów związanych z tzw. „wymieraniem pa-
nelu” w kolejnych etapach badania.
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Źródła danych. Źródłem danych do wyznaczania parametrów próby, 
operatu losowania, a następnie danych wykorzystanych do wyznaczenia wag 
był System Informacji Oświatowej (stan na 30 września 2008 r.).

Populacja. Badana była docelowo populacja uczniów klas I  szkół 
ponadgimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2008/2009, z wyłą-
czeniem szkół specjalnych, z dopuszczeniem pewnych dodatkowych, opi-
sanych dalej wyłączeń ze względu na techniczne możliwości oraz koszty 
realizacji badania.

Zdefi niowanie populacji badanej jako populacji uczniów klas I jest roz-
wiązaniem odmiennym od przyjętego w badaniu międzynarodowym OECD 
PISA, gdzie populacja badana defi niowana jest ze względu na kryterium 
wieku i fakt skolaryzacji. Przyjęcie takiego założenia lepiej wpisuje się w rze-
czywiste warunki szkoły – opisuje populację osób poddanych jednolitemu 
oddziaływaniu i osadzonych w codziennych wzajemnych relacjach; przede 
wszystkim jednak zasadniczo ułatwia realizację badania. Z  drugiej strony, 
populacja zdefi niowana poprzez klasę charakteryzuje się – w  porównaniu 
z populacją uczniów wyznaczoną przez rok urodzenia – pewną nadreprezen-
tacją uczniów o słabszym poziomie osiągnięć – takich, którzy daną klasę po-
wtarzają lub będą powtarzać (i, w konsekwencji, w klasie I spotykamy w tej 
kategorii uczniów z dwóch, a nie tylko z jednego rocznika urodzenia – tych, 
którzy klasę będą powtarzać, jak i tych, którzy właśnie ją powtarzają). 

Oddział jako jednostka doboru próby. Badaną populacją jest (przede 
wszystkim) populacja uczniów, jednakże próba uczniów miała charakter ze-
społowy i dobierana była na poziomie oddziałów. Jest to również rozwiąza-
nie odbiegające od przyjmowanego w badaniu międzynarodowym OECD 
PISA, gdzie jednostką doboru wyższego rzędu była szkoła, z której w dru-
gim etapie losowano ustaloną liczbę uczniów. 

Losowanie zespołowe całego oddziału znacznie ułatwia realizację bada-
nia; jego negatywną konsekwencją może być natomiast nieznacznie mniejsza 
efektywność próby (większe błędy losowe przy określonej liczebności próby), 
związana z faktem, że wariancja międzyoddziałowa (w skali całej populacji) 
musi być większa od wariancji międzyszkolnej.

Należy podkreślić, że stosowanie rozwiązań „wygodniejszych” lub „prost-
szych w realizacji”, nie oznacza jedynie ułatwienia pracy badaczom lub ob-
niżenia wydatków ze szkodą dla jakości. Jakość uzyskanych w badaniu da-
nych jest zależna nie tylko od teoretycznych własności wylosowanej próby, 
ale także od poziomu jej realizacji, dla której jednym z głównych zagrożeń 
są odmowy współpracy ze strony wylosowanych do badania szkół. W  im 
mniejszym stopniu realizacja badania dezorganizuje bieżącą pracę szkoły, im 
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mniej dodatkowej pracy wymaga od dyrektora lub sekretariatu, tym większy 
odsetek szkół z próby zasadniczej badania zwykle bierze w nim udział.

Dobór losowy z  wykorzystaniem losowania systematycznego z  war-
stwowaniem explicite ze względu na typ szkoły. Procedura losowania od-
działów do badania miała charakter dwuetapowy – najpierw losowano 
szkołę, w drugim etapie – w tejże szkole losowany był (z równymi prawdo-
podobieństwami) jeden oddział klasy pierwszej. Ponieważ w drugim etapie 
istniała tylko jedna jednostka, więc „dwuetapowość” losowania miała jedynie 
charakter „techniczny” – losowanie było w pełni równoważne jednoetapowe-
mu losowaniu oddziałów. 

Zachowano identyczną procedurę losowania szkół, jak w  badaniu mię-
dzynarodowym OECD PISA, z tym że prawdopodobieństwo wylosowania 
szkoły było proporcjonalne do liczby oddziałów klas I w szkole, a nie liczby 
uczniów, jak w badaniu PISA – wynikało to z faktu, że liczba uczniów wylo-
sowanych do badania była w badaniu międzynarodowym stała, w „opcji naro-
dowej” zaś zależna od liczebności klasy; obie procedury zapewniały wszystkim 
uczniom należącym do populacji danego badania jednakowe prawdopodo-
bieństwo wylosowania do próby. Do losowania wykorzystano procedurę loso-
wania systematycznego z warstwowaniem implicite ze względu na to, czy szko-
ła była szkołą publiczną czy prywatną, na wielkość miejscowości i wielkość 
szkoły, zastosowaną osobno w warstwach explicite wyznaczonych ze względu 
na typ szkoły (liceum ogólnokształcące, średnia szkoła zawodowa, zasadnicza 
szkoła zawodowa). Zastosowana procedura gwarantowała reprezentatywność 
próby szkół ze względu na cechy uwzględnione w warstwowaniu, a ponieważ 
są to cechy silnie powiązane ze zróżnicowaniem poziomu osiągnięć uczniów 
w szkołach, pozwoliła ona na zmniejszenie błędów losowych.

Sposób doboru próby pozwala traktować ją jako reprezentatywną próbę 
losową z populacji uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkol-
nym 2008/2009. Jednocześnie, dane zebrane na poziomie oddziału moż-
na traktować jako dane reprezentatywne dla oddziałów klas I. Możliwe jest 
również traktowanie danych zebranych na poziomie szkół jako danych z re-
prezentatywnej próby szkół; w tym przypadku należy jednak zmodyfi kować 
system wag poprzez uwzględnienie w nim nierównych prawdopodobieństw 
doboru szkoły.

3 . 3 . 2 . Po p u l a c j a

Założoną populacją objętą badaniem byli uczniowie klas I szkół ponad-
gimnazjalnych dla młodzieży w roku szkolnym 2008/2009. 
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Ze względu na konieczność uniknięcia zazębiania się populacji „opcji na-
rodowej” i  badania międzynarodowego OECD PISA 2009 zdecydowano 
o wyłączeniu z populacji docelowej uczniów urodzonych w 1993 r. (około 
800 w szkołach zawodowych i około 2600 uczniów liceów ogólnokształcą-
cych – łącznie około 0,7% pierwszoklasistów) – wyłączenie to było jedyną 
negatywną konsekwencją dostosowania metodologii badania do wymogów 
OECD PISA i ze względu na jego skalę ma pomijalne znaczenie dla inter-
pretacji wyników.

Ze względów organizacyjnych, z próby wyłączono uczniów szkół bardzo 
małych, mających mniej niż 10 uczniów w pierwszej klasie (łącznie około 
800 uczniów – poniżej 0,2% populacji), a także uczniów szkół artystycznych 
(około 3000 – około 0,6% populacji). Wyłączenie z badania szkół artystycz-
nych motywowane jest, z jednej strony, specyfi cznymi trudnościami w reali-
zacji badania w  tego typu szkołach, z  drugiej zaś strony – brakiem moż-
liwości formułowania jakichkolwiek praktycznych wniosków o  specyfi ce 
takich szkół w sytuacji, gdy w przypadku włączenia ich do operatu losowania 
można by się spodziewać w próbie dwóch lub trzech szkół artystycznych. 
Do badanej populacji nie zaliczali się również uczniowie szkół specjalnych 
(zgodnie z założeniami metodologicznymi przyjmowanymi w PISA).

Po wyłączeniach, docelowa populacja liczyła około 500.400 uczniów, 
w tym: około 223.000 uczniów liceów ogólnokształcących, 96.900 uczniów 
zasadniczych szkół zawodowych, 170.500 uczniów średnich szkół zawodo-
wych (w tym 164.800 uczniów techników i 15.700 uczniów liceów profi lo-
wanych).

3 . 3 . 3 . P r ó b a

Próba do badania miała charakter próby zespołowej, gdzie zespołem był 
jeden oddział klasy I. Wyjątkowo, jeśli dana szkoła liczyła nie więcej niż 
35 uczniów klas I podzielonych na więcej oddziałów, do badania wskazy-
wani byli wszyscy uczniowie klas I. „Technicznie”, losowanie odbywało się 
w  dwóch etapach (losowanie szkoły, a  następnie losowanie oddziału), po-
nieważ jednak z wylosowanej szkoły losowano tylko jeden oddział, procedu-
ra ta równoważna jest bezpośredniemu, jednoetapowemu losowaniu oddzia-
łu. Z drugiej strony, losowanie oddziału w szkole było prostym losowaniem 
z równymi prawdopodobieństwami, podczas gdy procedura losowania szkół 
wykorzystywała bardziej złożone procedury warstwowania i losowania syste-
matycznego z nierównymi prawdopodobieństwami. Z tego względu, w dal-
szej części rozdziału posługiwać się będziemy sformułowaniami „próba 
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szkół” i  „losowanie szkół” jako bardziej naturalnymi w sytuacji, gdy proce-
dury te odwoływały się do charakterystyk szkół, a nie oddziałów – przez co 
rozumiemy próbę i losowanie oddziałów.

P r ó b a  s z k ó ł  ( o d d z i a ł ó w )

Do badania dobrano próbę liczącą:
– 100 liceów ogólnokształcących;
–  60 średnich szkół zawodowych (w tym 54 technika i 6 liceów profi lo-

wanych);
– 40 zasadniczych szkół zawodowych.
Liczba szkół w poszczególnych warstwach dobrana była ze względu na 

możliwości późniejszej analizy i  nie wynikała bezpośrednio z  udziału po-
szczególnych kategorii szkół w populacji; zapewnienie reprezentatywności 
ze względu na typ szkoły osiągane było poprzez ważenie.

Dla każdej z  wylosowanych szkół dobrano dwie szkoły rezerwowe, na 
wypadek odmowy uczestniczenia w badaniu.

Losowanie odbywało się z  użyciem procedury losowania systematycz-
nego, osobno w trzech warstwach explicite wyznaczonych przez typy szkół, 
z wykorzystaniem warstwowania implicite ze względu na:

–  typ szkoły: technikum czy liceum profi lowane (tylko w  warstwie 
średnich szkół zawodowych);

– własność: szkoła publiczna bądź niepubliczna;
–  lokalizacja szkoły: wieś, miasto do 5 tys. mieszkańców, miasto 5–100 tys. 

mieszkańców, miasto powyżej 100 tys. mieszkańców;
– wielkość szkoły (liczba uczniów): cecha ciągła.
Zastosowanie procedury losowania systematycznego z  warstwowaniem 

implicite gwarantowało pełną reprezentatywność ze względu na wykorzysta-
ne w warstwowaniu cechy. Jednocześnie „szkoły rezerwowe” dobrane zostały 
w ten sposób, by ze względu na użyte w warstwowaniu cechy, były one mak-
symalnie podobne do szkół, które miałyby zastąpić w razie potrzeby.

Prawdopodobieństwo wylosowania konkretnej szkoły danego typu było 
proporcjonalne do liczby oddziałów klas I (w przypadku szkół mających nie 
więcej niż 35 uczniów klas I, na użytek losowania przyjmowano, że szkoła 
ma tylko jeden oddział). W efekcie prowadziło to do sytuacji, w której praw-
dopodobieństwo wylosowania do próby każdego ucznia z danego typu szkół 
było takie samo.

Ze względu na odmowy szkół, wykorzystanie „szkół rezerwowych” okaza-
ło się konieczne w przypadku 6 liceów ogólnokształcących, 2 średnich szkół 
zawodowych i 2 zasadniczych szkół zawodowych – łącznie 10 placówek (na 
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200 wylosowanych do próby). Zastępowanie – nawet przy najstaranniejszym 
doborze próby rezerwowej – zawsze należy traktować jako zjawisko niepo-
żądane i zaburzające losowość próby, stąd też niewielką skalę tego zjawiska 
(tylko 5% próby zasadniczej) należy przyjąć z zadowoleniem, zwłaszcza że 
w  prowadzonym równocześnie badaniu międzynarodowym PISA poziom 
odmów szkół (gimnazjów) był ponaddwukrotnie wyższy (11%), przy czym 
wielkość ta również uznana była za umiarkowaną.

P r ó b a  u c z n i ó w

Ponieważ próba miała charakter próby zespołowej, z wylosowanej pró-
by oddziałów bezpośrednio wynikała próba uczniów – jej wyznaczenie nie 
wymagało już żadnej dalszej procedury losowania, a  jedynie pozyskania ze 
szkoły listy uczniów oddziału wylosowanego do badania.

Tak wyznaczona próba liczyła:
– 3049 uczniów LO;
– 1698 uczniów średnich szkół zawodowych;
– 1176 uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
– łącznie: 5923 uczniów.
Zestawienie danych o populacji i wylosowanej próbie zawiera tabela 1.

Tabela 1. Populacja docelowa i próba w badaniu DNiP

Licea 
ogólnokształcące

Technika 
i LP

Zasadnicze 
szkoły 

zawodowe

Razem

Liczba uczniów 
w populacji docelowej

223.000 170.500 96.900 500.400

Liczba wylosowanych 
oddziałów

100 60 40 200

Liczba uczniów wylo-
sowanych do próby

3049 1698 1176 5923

3.4. Ważenie

Aby zapewnić reprezentatywność zbioru danych, dla poszczególnych 
przypadków wyznaczone zostały odpowiednie wagi, wynikające z konstruk-
cji próby (ważenie poststratyfi kacyjne) oraz mające skorygować niepełną 
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realizację próby (ważenie postrealizacyjne). Efektem ważenia poststratyfi -
kacyjnego i postrealizacyjnego było wyznaczenie dla każdej jednostki obser-
wacji jednej wartości zmiennej „waga analityczna” (będącej iloczynem wagi 
poststratyfi kacyjnej i postrealizacyjnej)

Ponadto, aby umożliwić szacowanie błędów losowych, za pomocą techni-
ki Balanced Random Replicates, wyznaczony został również zestaw wag repli-
kacyjnych.

3 . 4 . 1 . Wa ż e n i e  p o s t s t r a t y f i k a c y j n e

Sposób doboru próby zapewniał równe prawdopodobieństwa wylosowa-
nia do próby każdego ucznia należącego do populacji docelowej w ramach 
danego typu szkół (ZSZ, LO, LP i technika); wyznaczenie wag poststratyfi -
kacyjnych miało pozwolić uzyskać identyczność rozkładu typów szkół w wy-
losowanej próbie z rozkładem w populacji, tak więc na tym etapie wszyscy 
uczniowie szkół jednego typu uzyskiwali takie same wagi.

3 . 4 . 2 . Wa ż e n i e  p o s t r e a l i z a c y j n e

Jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyznaczaniu wag postreali-
zacyjnych był poziom realizacji próby w danej szkole (iloraz liczby uczniów, 
z  którymi przeprowadzono badanie i liczby uczniów przewidzianych do 
badania w  danej szkole); wagi postrealizacyjne były odwrotnie proporcjo-
nalne do poziomu realizacji próby w danej szkole, tak aby udział uczniów 
każdej szkoły (a więc również każdego typu szkół) w próbie zrealizowanej 
był taki sam jak w próbie wylosowanej. Na tym etapie wagi były zróżnicowa-
ne pomiędzy poszczególnymi szkołami, natomiast wszyscy uczniowie danej 
szkoły, biorący udział w badaniu, mieli przypisaną identyczną wagę, podczas 
gdy uczniom, którzy w badaniu udziału nie wzięli, przypisywane były wagi 
równe zero. 

W przypadku badania „Dalsza Nauka i Praca” zasadnicza trudność zwią-
zana z  właściwym wyznaczeniem wag postrealizacyjnych wynikała z  fak-
tu, że realizacja badania odbywała się w trzech etapach, przy czym ucznio-
wie biorący udział w jednym z nich mogli nie brać udziału w innych. Wagi 
postrealizacyjne wyznaczone zostały na podstawie realizacji pierwszego eta-
pu badania (pomiar na wiosnę 2009 w  ramach „opcji narodowej” PISA). 
Ponieważ procedura wyznaczania wag prowadzi do wyznaczenia identycz-
nych wag dla wszystkich uczniów danej szkoły, uczniowie, którzy nie bra-
li udziału w badaniu PISA, a wzięli udział w którymś z kolejnych etapów 
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badania, otrzymali wagi identyczne, jak uczniowie tej samej szkoły, którzy 
w badaniu PISA uczestniczyli; wagi zerowe zachowali ci uczniowie, którzy nie 
uczestniczyli w żadnym etapie badania.

Konsekwencją takiego rozwiązania jest fakt, że jedynie dla wyników po-
miaru 2009 r. wyznaczane są nieobciążone estymatory – dla pozostałych 
pomiarów próba nie jest ściśle reprezentatywna, jednakże błędy z tego wy-
nikające są niewielkie (kwestia ta zostanie szerzej omówiona dalej). Aby 
uzasadnić przyjęcie tego rozwiązania, trzeba jednak najpierw wskazać na 
potencjalne rozwiązania alternatywne. Po pierwsze, można by wyznaczyć 
osobne wagi dla każdego z  pomiarów. Druga możliwość, to wyznacze-
nie wag opartych na realizacji rozumianej jako pełny udział badanych we 
wszystkich trzech etapach panelu. Rozwiązanie pierwsze – wykorzysty-
wanie trzech osobnych wag – byłoby, z jednej strony, kłopotliwe (a w kon-
sekwencji zwiększające ryzyko błędu), ale przede wszystkim nie rozwią-
zywałoby problemu w  przypadku analizowania relacji między wynikami 
jednostkowymi uzyskanymi na poszczególnych etapach badania – a moż-
liwość wykonywania takich analiz jest przecież główną zaletą badań pa-
nelowych. Drugie z  rozważanych tu rozwiązań jest najlepiej dostosowane 
do specyfi ki badania panelowego, zakładałoby jednak dopasowanie wag do 
najsilniej „okrojonej”, a więc i zniekształconej próby (podczas gdy w wielu 
analizach można by wykorzystać wyniki uzyskane także dla uczniów, któ-
rzy wzięli udział tylko w części badania), a ponadto nie zapewniałoby pełnej 
spójności wyników z funkcjonującymi niezależnie (i opublikowanymi) wy-
nikami „opcji narodowej” PISA 2009. 

3 . 4 . 3 . Wa g i  r e p l i k a c y j n e

W celu umożliwienia wyznaczania błędów standardowych szacowanych 
parametrów za pomocą metody Balanced Random Replicates, do zbioru da-
nych wyznaczono zestaw 108 wag replikacyjnych. Zostały one wyliczone za 
pomocą metody Faya, ze współczynnikiem replikacji rho=0,5 (por. Brick, 
Morganstein, Valliant, 2000; Bricks i in., 2000; Judtkins, 1990), a więc tak 
samo, jak w  przypadku badania międzynarodowego OECD PISA (por. 
OECD, 2009, s. 126 i następne). Wagi replikacyjne wyznaczone zostały za 
pomocą pakietu survey w programie R.
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3.5. Konsekwencje przyjętego 
schematu doboru i  ważenia próby 

dla dokładności oszacowań

Zastosowanie złożonego schematu doboru próby powoduje, że błędy 
standardowe szacowanych parametrów są znacznie większe niż w przypad-
ku zastosowania analogicznej wielkości próby losowej prostej. Jest to przede 
wszystkim koszt stosowania doboru zespołowego (oddział jako jednost-
ka losowania), w pewnym stopniu łagodzony korzyściami wynikającymi ze 
stosowania doboru warstwowego (warstwy explicite oraz warstwy implicite 
w losowaniu systematycznym). Pewien wpływ na efektywność schematu ma 
również fakt przeważania wyników. Ze względu na stopień komplikacji do-
boru próby, do wyznaczania (a właściwie szacowania) błędów standardowych 
estymowanych parametrów (np. wartości średnich zmiennych) stosowane są 
metody replikacyjne – wspomniana w poprzedniej sekcji metoda Balanced 
Random Replicates w wariancie Faya. 

Aby określić wielkość efektu schematu, można podać wartość współczyn-
nika D

eff  
, wskazującego, ile razy większa jest wartość wariancji estymatora 

wyznaczonego z danej próby w porównaniu z wariancją estymatora z prostej 
próby losowej tej samej wielkości. Alternatywnie można się posłużyć prostą 
próbą równoważną – wielkością prostej próby losowej, która umożliwiłaby 
równie dokładne oszacowanie. Iloraz wielkości zastosowanej próby i prostej 
próby równoważnej równy jest D

eff 
.

W praktyce jednak wielkość efektu schematu jest różna dla oszacowań 
parametrów różnych zmiennych. Negatywny efekt doboru zespołowego jest 
tym silniejszy, im większa jest wariancja międzygrupowa danej zmiennej dla 
grup wyznaczających zespoły losowania. Z kolei pozytywny efekt schema-
tu warstwowego jest również tym silniejszy, im większa jest wariancja mię-
dzygrupowa danej zmiennej dla grup wyznaczających warstwy. W  przy-
padku badania DNiP oznacza to, że wartość D

eff 
 będzie tym większa, im 

silniejsze jest zróżnicowanie danej zmiennej między poszczególnymi szko-
łami lub oddziałami (mocniejszy efekt doboru zespołowego), ale zmniejsza 
się w przypadku silnego zróżnicowania między typami szkół (równoważą-
cy efekt schematu warstwowego). W szczególności, najsilniejszy efekt sche-
matu będzie występował dla pomiaru kompetencji uczniów – ze względu 
na wysoką wariancję międzyoddziałową, ale w mniejszym stopniu dotyczyć 
będzie on również innych cech, powiązanych z wyborem typu szkoły (lub 
konkretnej szkoły) za pośrednictwem np. pozycji społecznej rodziny ucznia. 
Gdyby dana zmienna nie była skorelowana z wyborem szkoły, wartość D

eff 
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w jej przypadku byłaby bliska10 1, prosta próba zaś równoważna byłaby mniej 
więcej równa co do liczebności próbie rzeczywistej. 

Tabela 2 zawiera przykładowe wartości błędów standardowych, D
eff 

 oraz 
wielkości prostej próby równoważnej dla kilku oszacowań: średniej poziomu 
kompetencji matematycznych oraz odsetków deklaracji wyposażenia gospo-
darstwa domowego w różnego rodzaju dobra. Jak widać, wartości D

eff 
 i wiel-

kości równoważnej próby prostej w poszczególnych przypadkach różnią się 
radykalnie. 

Tabela 2. Wielkości efektu schematu doboru próby D
eff 

 oraz równoważnej pro-
stej próby losowej SRSeq dla oszacowań średnich lub odsetków dla wybranych 
zmiennych w badaniu DNiP 

Zmienna N E se sd Eta2
typ

Eta2
oddział

SRSeq D
eff 

Wynik testu 2009 z mate-
matyki

4951 505,8 3,351 93,6 0,383 0,670 781 6,37

Ma w domu: własny pokój 4911 79,7% 0,59% 0,402 0,011 0,058 4642 1,06

Ma w domu: literaturę 
klasyczną

4911 77,3% 0,72% 0,419 0,131 0,196 3382 1,45

Ma w domu: książki nau-
kowo-techniczne

4911 80,0% 0,75% 0,400 0,029 0,088 2867 1,71

Ma w domu: antenę 
satelitarną lub telewizję 
kablową

4911 73,5% 1,01% 0,441 0,004 0,093 1912 2,57

N –nominalna wielkość próby (z wyłączeniem osób, które nie udzieliły odpowiedzi na dane 
pytanie)
E – średnia lub odsetek (dane ważone)
sd – odchylenie standardowe (dane ważone)
se – błąd standardowy oszacowany za pomocą metody Balanced Random Replicates w wariancie 
Faya
Eta2

typ
– udział wariancji międzygrupowej (między typami szkół) w całkowitej wariancji zmien-

nej (dane nieważone)
Eta2

oddział
– udział wariancji międzyszkolnej (międzyoddziałowej) w całkowitej wariancji zmien-

nej (dane nieważone)
SRSeq – wielkość równoważnej prostej próby losowej (prostej niezależnej próby losowej, dla 
której oszacowanie parametru miałoby taki sam błąd standardowy)
D

eff 
 – efekt schematu doboru próby, proporcja wielkości zastosowanej próby do liczebności 

równoważnej prostej próby losowej

10  W przybliżeniu – ponieważ na efektywność schematu mają pewien (niewielki) wpływ 
również inne czynniki, jak ważenie czy warstwowanie implicite.
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3.6. Realizacja próby i  jej wpływ na reprezentatywność wyników

3 . 6 . 1 . Po z i o m y  r e a l i z a c j i  p r ó b y

Zasadniczym problemem wszystkich badań społecznych wykorzystują-
cych próby losowe są nieuniknione w praktyce różnice między próbą wylo-
sowaną a próbą zrealizowaną. W przypadku badania „Dalsza Nauka i Praca” 
sytuację komplikuje panelowy charakter badania: mówimy bowiem nie o po-
jedynczym pomiarze, ale o trzech pomiarach. O pełnej realizacji dla jednost-
ki obserwacji możemy mówić jedynie w przypadku, gdy dany uczeń wziął 
udział we wszystkich trzech etapach badania; z drugiej strony, wyniki po-
miarów dla uczniów, którzy wzięli udział tylko w jednym lub dwóch etapach 
badania, również mogą być użyteczne w niektórych analizach.

Poziom realizacji próby na poszczególnych etapach badania w podziale 
na typy szkół przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Realizacja próby w typach szkół

LO Technika 
i LP

ZSZ Razem

Wylosowanych 3049 1698 1176 5923

100% 100% 100% 100%

Pomiar I: wiosna 2009 (ON PISA) 2685 1444 822 4951

88% 85% 70% 84%

Pomiar 2: jesień 2009 2272 1126 643 4041

75% 66% 55% 68%

Pomiar 3: wiosna 2010 2276 1114 602 3992

75% 66% 51% 67%

Wzięli udział we wszystkich trzech pomiarach 2010 985 479 3474

66% 58% 41% 59%

3 . 6 . 2 . P r z y c z y n y  n i e p e ł n e j  r e a l i z a c j i

Przyczynami niezrealizowania badania w  odniesieniu do konkretnych 
jednostek wylosowanych do próby w przypadku pomiaru I (ON PISA) mo-
gły być: brak zgody rodziców na udział w badaniu lub nieobecność ucznia 
w dniu badania. W nielicznych przypadkach mogła się ona wiązać również 
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z czynnikami takimi jak zmiana szkoły lub klasy w okresie między sporzą-
dzeniem list uczniów a realizacją badania, biorąc jednak pod uwagę, że były 
to dwa miesiące w trakcie roku szkolnego, mogło to dotyczyć co najwyżej 
pojedynczych uczniów.

Pomiary 2. i 3. realizowane były już w kolejnym roku szkolnym, w tych 
samych oddziałach, ale już klasy II. Wiązało się to z pojawieniem się kolej-
nych potencjalnych czynników utrudniających realizację:

a. Brak zgody szkoły na dalsze prowadzenie w  niej badania, co miało 
miejsce w przypadku 3 szkół zawodowych (41 uczestników ON PISA).

b. Brak zgody (odmowa lub brak deklaracji) rodziców na udział w 2. i 3. 
etapie badania; zgody na II i III pomiar deklarowane były łącznie, niezależ-
nie od zgody na udział w ON PISA (447 uczestników ON PISA).

c. Zmiana oddziału, np. z  powodu nieuzyskania promocji, zmiany lub 
opuszczenia szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego (244 uczestników 
ON PISA).

d. Nieobecność w czasie 2. lub 3. pomiaru (758 uczestników ON PISA), 
w tym:

–  nieobecność w czasie zarówno 2., jak i 3. pomiaru (92 uczestników ON 
PISA),

– nieobecność jedynie w czasie 2. pomiaru (322 uczestników ON PISA),
–  nieobecność jedynie w  czasie 3. pomiaru, w  tym ewentualna zmiana 

szkoły lub klasy w czasie roku szkolnego (344 uczestników ON PISA).
Czynniki a – c powodowały zasadniczo nieuczestniczenie i w 2., i w 3. 

etapie badania (jedynie troje uczniów, którzy nie mieli zgody rodziców na 
udział w 2. etapie, wzięło udział w pomiarze 3. W 2. lub 3. pomiarze wzięło 
ponadto udział 258 uczniów, którzy nie brali udziału w ON PISA (w tym 
172 w pomiarach 2. i 3., 50 tylko w 2. i 24 tylko w 3.).

Zauważmy przy tym, że przyjęcie defi nicji badanej populacji jako „popu-
lacji uczniów klas I szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009” 
oznacza, że uczniowie, którzy zmienili szkołę, ale także uczniowie, którzy nie 
zdali do klasy II lub zrezygnowali z nauki, wciąż należą do docelowej popu-
lacji i wylosowanej próby, choć przy zastosowanej metodologii nie było moż-
liwości objęcia ich badaniem.

3 . 6 . 3 . W p ł y w  n i e p e ł n e j  r e a l i z a c j i  p r ó b y  n a  w y n i k i 
b a d a n i a  i   o c e n ę  j e g o  r e p r e z e n t a t y w n o ś c i 

Oceniając wpływ niepełnej realizacji próby na wyniki badania, można 
wyróżnić dwa czynniki:
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– zaburzenie reprezentatywności ze względu na typ szkoły;
–  zaburzenie reprezentatywności ze względu na inne cechy będące przed-

miotem badania.

3 . 6 . 3 . 1 . Z a b u r z e n i e  r e p r e z e n t a t y w n o ś c i  z e  w z g l ę d u 
n a  t y p  s z k o ł y

Jak pokazują dane z  tabeli 3, poziom realizacji próby był – na wszyst-
kich etapach badania – najwyższy w  liceach ogólnokształcących, a najniż-
szy w  zasadniczych szkołach zawodowych. Dodatkowo, zjawisko „wymie-
rania panelu” również było najbardziej nasilone w ZSZ, a najsłabiej w LO. 
W efekcie, jeśli w ON PISA proporcja liczby przebadanych uczniów szkół 
zasadniczych do liczby uczniów LO była w przybliżeniu jak 3:10, to wśród 
uczniów uczestniczących we wszystkich trzech pomiarach wynosiła ona 
już tylko 2,4:10. O  ile nierówna realizacja w poszczególnych typach szkół 
w pierwszym pomiarze (ON PISA) była korygowana ważeniem, to – wobec 
stosowania wspólnych wag dla wszystkich etapów badania – nierównomier-
ność tempa „wymierania panelu” w różnych typach szkół korygowana już być 
nie mogła. W efekcie, już po uwzględnieniu ważenia, wśród uczniów, którzy 
wzięli udział we wszystkich etapach pomiaru mamy do czynienia z niewiel-
ką nadreprezentacją uczniów LO i subreprezentacją uczniów szkół zasadni-
czych. Efekt ten nie ma oczywiście żadnego znaczenia w przypadku analiz 
przeprowadzanych osobno dla poszczególnych typów szkół, natomiast ma 
pewien wpływ na obciążenie wyników wyznaczanych dla całej populacji. 
Szczegółowe dane w tym zakresie podaje tabela 4.

Tabela 4. Udział uczniów według typów szkół w próbie zrealizowanej na po-
szczególnych etapach po uwzględnieniu ważenia

LO Technika 
i LP

ZSZ Razem

Pomiar I: wiosna 2009 (ON PISA)* 44,9% 35,8% 19,3% 100,0%

Pomiar 2: jesień 2009 46,3% 34,5% 19,2% 100,0%

Pomiar 3: wiosna 2010 47,2% 34,9% 17,9% 100,0%

Wzięli udział we wszystkich trzech pomiarach 48,6% 36,0% 15,5% 100,0%

*Rozkład zgodny z rozkładem populacyjnym
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Zobrazujmy konsekwencje takiego skrzywienia na przykładzie oszacowa-
nia średniego wyniku z testu z czytania PISA w pomiarze na wiosnę 2010 r. 
(wyniki testu z  czytania były najsilniej zależne od typu szkoły). W grupie 
uczniów, którzy wzięli udział we wszystkich trzech etapach badania, średnia 
wyznaczona dla ważonego zbioru danych wynosi 517,0 punktów. Znając 
skrzywienie rozkładu (ważonego) typu szkoły w grupie uczniów, którzy wzię-
li udział we wszystkich pomiarach, oraz średnie dla uczniów poszczególnych 
typów szkół, oszacowanie średniej można skorygować – po uwzględnieniu 
właściwego rozkładu typów szkół wynosi ono 510,1 punktów, a  więc jest 
o 6,9 punktu niższe, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 93 punkty 
i błędzie standardowym (z uwzględnieniem schematu losowania) około 3,9 
punktu. „Skrzywienie” wyniku związane z nieuwzględnianiem przez system 
wag poziomu realizacji III etapu pomiaru w różnych typach szkół jest więc 
zauważalne, ale jego skala jest i tak mniejsza niż konwencjonalnie zakładana 
wielkość dopuszczalnych błędów losowych (1,96*SE, czyli w tym wypadku 
rzędu +/– 7,6 punktu). Oczywiście, wielkość tego efektu będzie inna dla każ-
dej przeprowadzanej analizy.

3 . 6 . 3 . 2 . Z a b u r z e n i e  r e p r e z e n t a t y w n o ś c i  z e  w z g l ę d u 
n a  i n n e  c e c h y

Możliwości oceny wpływu niepełnej realizacji próby na oszacowania pa-
rametrów cech, będących przedmiotem badania są zwykle bardzo ograniczo-
ne. Zasadnicze pytanie dotyczy tego, czy fakt udziału (lub nie) w badaniu 
jest skorelowany z cechami będącymi przedmiotem badania. W przypadku 
projektu „Dalsza Nauka i Praca” są podstawy by sądzić, że przynajmniej nie-
które z powodów nieuczestniczenia w badaniu są skorelowane z poziomem 
kompetencji, warto zatem, korzystając z dostępnych danych, oszacować, jak 
duże mogą być to różnice. Można w tym celu wykorzystać:

–  Dane o  wynikach egzaminu gimnazjalnego uczniów w  wylosowanej 
próbie11, co pozwala porównać poziom kompetencji uczniów biorących 
udział w badaniu z poziomem kompetencji uczniów, którzy w badaniu 
w ogóle nie brali udziału.

–  Wyniki pomiaru I (ON PISA) dla oceny skutków „wymierania panelu”. 
W tym wypadku nie ma wprawdzie możliwości oceny poziomu osią-
gnięć dla wszystkich przypadków wylosowanych do próby, ale oczywi-

11 Informacje te nie są wprawdzie kompletne, ale braki są niezbyt duże (około 7%) i nie 
zależą w tym przypadku od indywidualnych cech uczniów – wynikają z faktu, że nie wszyst-
kie szkoły przekazały odpowiednie dane.
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stą zaletą takiego podejścia jest odwołanie się do pomiaru wykonywa-
nego w ramach badania.

W obu przypadkach należy wziąć pod uwagę, że zarówno poziom reali-
zacji próby, jak i poziom osiągnięć są silnie powiązane z typem szkoły. Po-
nieważ różnice w poziomie realizacji próby w różnych typach szkół są czę-
ściowo niwelowane przez ważenie, aby ocenić wpływ niepełnej realizacji na 
reprezentatywność badania analizę należy przeprowadzić osobno w poszcze-
gólnych typach szkół.

Egzamin gimnazjalny. Dla danych nieważonych12, średnia wielkość róż-
nicy między średnią dla uczniów biorących udział we wszystkich etapach ba-
dania a średnią dla wszystkich uczniów danego typu szkoły w próbie wynosi 
0,67 punktu dla części humanistycznej (przy średniej wewnątrzgrupowych 
odchyleń standardowych 7,34) i  0,74 punktu dla części matematyczno-
-przyrodniczej (przy średniej wewnątrzgrupowych odchyleń standardowych 
8,38). W przypadku analiz uwzględniających także uczniów biorących udział 
w niektórych pomiarach, efekt ten będzie nieznacznie słabszy.

Szczegółowe dane o  zróżnicowaniu wyników egzaminu gimnazjalnego 
w zależności od typu szkoły oraz udziału w poszczególnych etapach badania 
DNiP zawiera tabela 5.

Pomiar ON PISA. Ponieważ w tym przypadku analizę prowadzimy wy-
łącznie na przypadkach, dla których są wyznaczone niezerowe wagi, opero-
wać będziemy danymi ważonymi. Średnia wielkość różnicy między średnimi 
dla uczniów biorących udział we wszystkich etapach badania a średnią dla 
wszystkich uczniów danego typu szkoły, którzy wzięli udział w ON PISA, 
wynosi dla testu z matematyki 2,32 punktu (przy średniej wewnątrzgrupo-
wych odchyleń standardowych 73,2), dla testu z czytania 4,54 punktu (przy 
średniej wewnątrzgrupowych odchyleń standardowych 67,2) i  dla testu 
z nauk przyrodniczych 1,57 punktu (przy średniej wewnątrzgrupowych od-
chyleń standardowych 72,9). Oznacza to, że efekty „wymierania panelu” inne 
niż związane ze zmianą struktury próby pod względem typu szkoły, mają na 
wyniki wpływ ograniczony, porównywalny z wielkością błędów o charakte-
rze losowym.

Szczegółowe dane o zróżnicowaniu wyników na testach ON PISA w za-
leżności od typu szkoły oraz udziału w  poszczególnych etapach badania 
DNiP zawiera tabela 6.

12 Nie ma w tym wypadku możliwości odwołania się do przyjmowanych gdzie indziej 
wag, gdyż wylosowanym do próby uczniom, którzy nie wzięli udziału w żadnym etapie ba-
dania, przypisują one wagę 0.
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Tabela 5. Średnie wyniku z  egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna 
i matematyczno-przyrodnicza) w zależności od typu szkoły oraz udziału w po-
szczególnych etapach badania DNiP. Uwaga: dane nieważone

 Część 
humanistyczna

Część matematyczno-
-przyrodnicza

Liceum ogólnokształcące

Wziął udział w ON PISA 36,45 32,96

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 36,83 33,40

Wziął udział w DNiP 2010 36,78 33,37

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 36,78 33,44

Wszyscy (w tym niebiorący udziału 
w żadnym z etapów DNiP)

36,43 32,80

Odchylenie standardowe (ogółem LO) 6,986 9,257

Liceum profi lowane

Wziął udział w ON PISA 29,63 24,21

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 30,65 23,73

Wziął udział w DNiP 2010 30,09 24,21

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 30,24 24,16

Wszyscy (w tym niebiorący udziału 
w żadnym z etapów DNiP)

28,90 23,61

Odchylenie standardowe (ogółem LP) 8,860 8,036

Technikum

Wziął udział w ON PISA 29,60 25,90

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 30,05 26,28

Wziął udział w DNiP 2010 30,22 26,35

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 30,41 26,55

Wszyscy (w tym niebiorący udziału 
w żadnym z etapów DNiP)

28,99 25,38

Odchylenie standardowe (ogółem technika) 7,824 8,321
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Zasadnicza szkoła zawodowa

Wziął udział w ON PISA 20,79 17,26

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 20,95 17,52

Wziął udział w DNiP 2010 21,01 17,53

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 21,28 17,66

Wszyscy (w tym niebiorący udziału 
w żadnym z etapów DNiP)

20,67 17,18

Odchylenie standardowe (ogółem ZSZ) 7,527 6,209

Ogółem

Wziął udział w ON PISA 31,94 28,22

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 32,56 28,83

Wziął udział w DNiP 2010 32,69 28,97

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 32,94 29,23

Wszyscy (w tym niebiorący udziału 
w żadnym z etapów DNiP)

31,27 27,52

Odchylenie standardowe (ogółem) 9,649 10,426

Tabela 6. Średnie z wyników testów ON PISA, w zależności od typu szkoły 
oraz udziału w poszczególnych etapach badania DNiP. Uwaga: dane ważone

 Matematyka Czytanie 
i interpre-

tacja

Rozmumowa-
nie w naukach 
przyrodniczych

Liceum ogólnokształcące

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 562,76 568,66 566,60

Wziął udział w DNiP 2010 561,76 568,48 566,10

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 562,63 569,39 566,41

Wziął udział w ON PISA 558,70 563,91 563,82

Odchylenie standardowe (uczestnicy 
ON PISA)

78,66 66,62 73,27
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Liceum profi lowane

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 481,81 496,91 496,55

Wziął udział w DNiP 2010 484,11 498,83 497,57

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 482,42 497,37 495,99

Wziął udział w ON PISA 485,21 496,56 502,19

Odchylenie standardowe (uczestnicy 
ON PISA)

69,25 64,56 74,83

Technikum

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 497,03 490,37 507,03

Wziął udział w DNiP 2010 498,67 491,94 508,77

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 498,72 492,71 508,60

Wziął udział w ON PISA 496,37 487,33 507,42

Odchylenie standardowe (uczestnicy 
ON PISA)

72,25 68,02 72,29

Zasadnicza szkoła zawodowa

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 399,96 390,10 412,90

Wziął udział w DNiP 2010 402,49 393,61 415,81

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 401,48 393,57 414,11

Wziął udział w ON PISA 402,02 392,07 412,86

Odchylenie standardowe (uczestnicy 
ON PISA)

62,51 67,54 72,91

Ogółem

Wziął udział w pomiarze DNiP 2009 511,99 511,47 519,68

Wziął udział w DNiP 2010 513,55 513,67 521,47

Uczestniczył we wszystkich pomiarach 514,19 514,79 521,65

Wziłął udział w ON PISA 505,79 503,6254 514,33

Odchylenie standardowe (uczestnicy 
ON PISA)

93,61 92,93 91,78
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W n i o s k i

W tym zakresie, w jakim możliwe było dokonanie oceny wpływu niepeł-
nej realizacji próby na wyniki badania, można ocenić, że:

• Uczestnictwo w badaniu, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we wszystkich 
jego etapach, pozostaje w pewnym związku z poziomem kompetencji, 
będącym przedmiotem badania. W efekcie, poziom kompetencji szaco-
wany w badaniu jest prawdopodobnie nieznacznie zawyżany względem 
poziomu, który byłby wyznaczony w przypadku pełnej realizacji próby.

• Efekt ten jest częściowo niwelowany poprzez wykorzystanie systemu 
wag, uwzględniających różnice w poziomie realizacji w różnych typach 
szkół. Jednakże, ze względu na stosowanie tylko jednej wagi, ważenie 
nie koryguje efektów związanych z niejednolitym tempem „wymierania 
panelu” w różnych typach szkół.

• Na tyle, na ile można oszacować wielkość efektów związanych z „jednost-
kami niedostępnymi” w badaniu „Dalsza Nauka i Praca”, nie są to błędy 
duże i raczej nie przekraczają kilku procent wielkości odchylenia standar-
dowego badanych wielkości – są zatem podobnej skali, jak błędy losowe.

• Najsilniej obciążone efektami niepełnej realizacji są oszacowania pa-
rametrów dla grupy uczniów biorących udział we wszystkich trzech 
etapach badania formułowane w odniesieniu do całej populacji. Wnio-
ski formułowane w odniesieniu do kategorii uczniów określonego typu 
szkół są na tego typu błędy narażone w umiarkowanym stopniu.

• Ocena konsekwencji niepełnej realizacji próby dokonywana była tylko 
ze względu na kryterium poziomu kompetencji badanych (mierzonych 
wynikami egzaminu gimnazjalnego lub testu PISA). 

3.7. Narzędzia wykorzystane w  badaniu „Dalsza Nauka i  Praca”

3 . 7 . 1 . B a d a n i e  i l o ś c i o w e

3 . 7 . 1 . 1 . Po m i a r  w i a d o m o ś c i  i   u m i e j ę t n o ś c i  u c z n i ó w

Pomiar testem z  badania PISA (Programme for International 
Student Assessment)

W badaniu do pomiaru umiejętności uczniów wykorzystane zostały na-
rzędzia przygotowane na potrzeby projektu koordynowanego przez OECD 
(Organizację Współpracy Gospodarczej) PISA. Program Międzynarodowej 
Oceny Umiejętności Uczniów jest jednym z największych badań edukacyj-



69Organizacja i metodologia badania Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży…

nych na świecie. W każdej edycji, odbywającej się co trzy lata, uczestniczy 
coraz więcej krajów – obecnie ponad 60. Wyniki tego badania traktowane są 
jako jedne z ważniejszych wskaźników rozwoju edukacji na świecie. W Unii 
Europejskiej wyniki tego badania służą do oceny postępu edukacji w Euro-
pie w ramach strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (stra-
tegii lizbońskiej). 

Badanie testem PISA dotyczy wiedzy, umiejętności i postaw 15-letnich 
uczniów w zakresie czytania, matematyki i nauk przyrodniczych (traktowa-
nych nie jako przedmioty szkolne, ale jako dziedziny przydatne wszystkim 
do życia w nowoczesnym społeczeństwie). Wiek uczniów został wybrany ze 
względu na fakt, że w większości systemów edukacyjnych jest to czas, kiedy 
kończy się kształcenie obowiązkowe i uczniowie podejmują decyzje o dalszej 
karierze edukacyjnej i zawodowej. 

W badaniu z r. 2009 przetestowane zostały 3 dziedziny wiedzy uczniów: 
1. Czytanie i interpretacja (Reading).
2. Matematyka (Mathematics).
3. Rozumowanie w naukach przyrodniczych (Science).

Pierwsza dziedzina – czytanie – zawiera w  sobie komponent czytania 
i interpretacji. Umiejętność (biegłość) czytania (reading literacy) oznacza ro-
zumienie pisanych tekstów, wykorzystanie ich, poddanie refl eksji oraz zaan-
gażowanie w niesione przez nie treści w celu osiągnięcia przez czytającego 
założonego celu, pogłębienia przez niego wiedzy, wzmocnienia możliwości 
działania i uczestniczenia w życiu społecznym. Umiejętność (biegłość) rozu-
mowania w naukach przyrodniczych (scientifi c literacy) odnosi się zarówno 
do analizy i rozpoznawania zagadnień możliwych do zweryfi kowania za po-
mocą metod naukowych, jak również do odróżniania opinii od faktów oraz 
podejmowania trafnych decyzji na podstawie dostępnych informacji. Nato-
miast trzecia dziedzina, umiejętności matematyczne (mathematical literacy) 
odnosi się do rozumienia roli, jaką matematyka odgrywa w świecie, umie-
jętności wydawania adekwatnych sądów oraz używania tych umiejętności 
w celu osiągania celów w codziennym życiu (OECD, 2009). Wykorzystano 
53 zadania dla testu z nauk przyrodniczych, 35 dla testu z matematyki i 131 
zadań mierzących czytanie i interpretację. W teście szczególnie wyekspono-
wane zostało czytanie (dziedzina główna badania PISA 2009), które zostało 
podzielone na trzy subdyscypliny: 

1. Wyszukiwanie informacji (access and retrieve).
2. Interpretacja (integrate and interpret).
3. Ocena (refl ect and evaluate).
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Na pierwszą i  trzecią subdyscyplinę przeznaczono po 25% zadań, a na 
drugą (interpretacja) 50%. Każda z 16 wersji testu zawierała około 100 róż-
norodnych zadań, wśród nich pytania, które wymagają zaznaczenia jednej lub 
wielu odpowiedzi, pytania krótkiej odpowiedzi oraz pytania otwarte. W ra-
mach każdej edycji badania jedna z dziedzin wybierana jest jako dziedzina 
kluczowa. W edycji w 2009 r. było nią czytanie i interpretacja (Federowicz 
red., 2010; OECD, 2009a). W poszczególnych wersjach testów PISA wystę-
pują częściowo te same zadania (jest to tzw. schemat z zadaniami kotwiczą-
cymi), co po przeprowadzeniu skalowania IRT (z wykorzystaniem modelu 
Rascha, zob. Rasch, 1960) pozwala przedstawić wyniki wszystkich badanych 
na jednej skali (w ramach poszczególnych dziedzin). Do prezentacji wyni-
ków badania PISA stosuje się skalę standardową o średniej 500 i odchyleniu 
standardowym 100. Umiejętności uczniów estymowane są według metodo-
logii plausible values (OECD, 2009b). Czas przeznaczony na rozwiązanie te-
stu wynosił 120 minut, z jedną 5 minutową przerwą.

3 . 7 . 1 . 2 . Po m i a r  c z y n n i k ó w  i n d y w i d u a l n y c h

Inteligencja ogólna

W  badaniu do pomiaru inteligencji wykorzystano Test Matryc Ravena 
(TMR), który mierzy inteligencję płynną, ma polską wersję dla osób w wie-
ku od 16 do 19 lat, a procedura pomiaru może być realizowana grupowo ( Ja-
worowska, Szustrowa, 2000). Test składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii 
(A, B, C, D, E), po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów 
(matryc), a osoba badana ma za zadanie dobrać brakujący fragment spośród 
podanych. Badanie tym testem przeprowadzono z ograniczeniem czasowym 
(35 minut). Rzetelność testu w badaniu DNiP wyniosła α = 0,92.

Kompetencje społeczne

Do pomiaru kompetencji społecznych zastosowano Kwestionariusz 
Kompetencji Społecznych (KKS) autorstwa Anny Matczak (2001). Poza 
ogólnym wskaźnikiem kompetencji społecznej narzędzie to pozwala osza-
cować trzy wskaźniki szczegółowe kompetencji: (1) w  sytuacjach ekspo-
zycji społecznej, (2) w  sytuacjach wymagających asertywności oraz (3) 
w  sytuacjach wymagających bliskiego kontaktu interpersonalnego. Kwe-
stionariusz składa się z 90 pozycji stanowiących bezokolicznikowe określe-
nia różnych czynności. Badany ocenia na skali 4-stopniowej efektywność, 
z jaką je wykonuje. Badanie trwa około 20 minut. Rzetelność KKS w bada-
niu DNiP wyniosła α = 0,94.
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Samoocena

W badaniu wykorzystano polską adaptację Skali Samooceny (RSES) Mor-
risa Rosenberga. Kwestionariusz ten przeznaczony jest do badania poziomu 
ogólnej samooceny młodzieży i dorosłych i charakteryzuje się wysoką rze-
telnością (w badaniu DNiP α = 0,83) i dobrze udokumentowaną trafnością 
(zob. na przykład Blaskovich, Tomaka, 1991). Skala Samooceny SES Rosen-
berga, w  polskiej adaptacji Ireny Dzwonkowskiej, Kingi Lachowicz-Taba-
czek i Marioli Łaguny (2005), składa się z 10 stwierdzeń, do których osoba 
badana ustosunkowuje się używając 4-stopniowej skali od „1 – zdecydowa-
nie zgadzam się” do „4 – zdecydowanie nie zgadzam się”, czas wypełnienia 
testu to około 10 minut.

Poczucie własnej skuteczności

Do pomiaru tej zmiennej użyto Kwestionariusza nadziei na sukces (KNS, 
Th e Hope Scale), który jest polską adaptacją skali autorstwa Charlesa Snyde-
ra (Łaguna, Trzebiński, Zięba, 2005). KNS mierzy oczekiwanie pozytyw-
nych skutków własnych działań na dwóch skalach: przekonania o posiadaniu 
silnej woli oraz przekonania o  umiejętności znajdowania właściwych roz-
wiązań. Kwestionariusz składa się z 12 stwierdzeń, a osoba badana określa 
stopień, w jakim dane stwierdzenie jest w stosunku do niej prawdziwe, ko-
rzystając ze skali od 1 („zdecydowanie nieprawdziwe”) do 8 („zdecydowanie 
prawdziwe”). Rzetelność KNS w badaniu DNiP wyniosła α = 0,82.

Lęk 

Pomiaru tej zmiennej dokonano przy użyciu Inwentarza stanu i cechy lęku 
(STAI) autorstwa Charlesa D. Spielbergera, Richarda L. Gorsucha, Rober-
ta E. Lushene’a, a w polskiej adaptacji: Kazimierza Wrześniewskiego, Tytusa 
Sosnowskiego, Aleksandry Jaworowskiej oraz Diany Fecenec (2006). Budo-
wa STAI opiera się na rozróżnieniu między lękiem rozumianym jako przej-
ściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki (podskala X-1: lęk-stan), 
a lękiem rozumianym jako względnie stała cecha osobowości (podskala X-2: 
lęk-cecha). 

Lęk-stan (L-stan) charakteryzuje się subiektywnymi, świadomie postrze-
ganymi uczuciami obawy i  napięcia, którym towarzyszy związana z  nimi 
aktywacja lub pobudzenie autonomicznego układu nerwowego. Charakte-
rystyczną cechą L-stanu jest jego duża zmienność pod wpływem oddziały-
wania różnego rodzaju czynników zagrażających.

Lęk-cecha (L-cecha) oznacza motyw lub nabytą dyspozycję behawioral-
ną, która czyni jednostkę podatną na postrzeganie szerokiego zakresu obiek-
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tywnie niegroźnych sytuacji jako zagrażających i reagowanie na nie stanami 
lęku, nieproporcjonalnie silnymi w stosunku do wielkości obiektywnego nie-
bezpieczeństwa.

Każda podskala składa się z  20 pozycji, na które osoba badana odpo-
wiada, wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi, gdzie 1 
oznacza: „zdecydowanie nie”, 2 „raczej nie”, 3 „raczej tak”, 4 „zdecydowanie 
tak”. Rzetelność dla podskali X-1: lęk-stan wyniosła α = 0,87, a dla podskali 
X-2: lęk-cecha wyniosła α = 0,85.

3 . 7 . 1 . 3 . Po m i a r  z m i e n n y c h  k o n t e k s t o w y c h

W związku z tym, że badanie panelowe zostało zakotwiczone w badaniu 
PISA 2009 ON, w bazie danych znajdują się dane z następujących kwestio-
nariuszy, które były zrealizowane podczas tego pomiaru. 

– Ankieta Ucznia (AU), 
– Ankieta Rodziców (AR),
– Ankieta Szkoły (ASz).
Także na potrzeby realizacji założeń badania opracowano 3 nowe kwe-

stionariusze:13

– Kwestionariusz Ucznia „Twoi koledzy i koleżanki” (KTKK),
– Kwestionariusz Nauczyciela (KN),
– Kwestionariusz Siatka Zajęć (KSZ). 

Kwestionariusz Ucznia „Twoi koledzy i  koleżanki” koncentruje się na 
kwestiach dotyczących relacji między uczniami, zarówno w  szkole ponad-
gimnazjalnej, jak i na wcześniejszym etapie edukacji – w gimnazjum. Na-
rzędzie zawiera skale do badania klimatu klasy i szkoły, relacji uczniowskich 
oraz relacji rówieśniczych i sposobów spędzania wolnego czasu. 

Kwestionariusz Nauczyciela został zaprojektowany tak, aby zbadać po-
tencjalny wpływ zmiennych charakteryzujących nauczyciela na efektywność 
jego pracy w szkole. Uwzględniono w nim najważniejsze zagadnienia zwią-
zane z  nauczaniem szkolnym: wpływ oceniania zewnętrznego i  ewaluacji, 
klimat szkoły i warunki materialne szkoły, klimat wylosowanej do badania 
klasy oraz szczegółowe informacje związane z  nauczycielem i  jego pracą. 
Centralnym aspektem tego narzędzia jest wypalenie zawodowe. Na potrzeby 
pomiaru tej zmiennej skonstruowano autorską skalę badającą wypalenie za-
wodowe (Smulczyk, Rycielska, w przygotowaniu). 

13 Kwestionariusze dostępne w serwisie badania na stronie IFiS PAN (www.ifi span.waw.pl).
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W zależności od typu szkoły badaniami objęto od 5 do 11 nauczycieli 
podstawowych przedmiotów z zakresu programu szkoły ponadgimnazjal-
nej (język polski, matematyka, fi zyka, geografi a, chemia, historia, biolo-
gia, WOS, język obcy) oraz 2 przedmiotów zawodowych (dla nauczycieli 
pracujących w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych). Ankiety 
rozesłano pocztą do dyrektorów szkół wraz z materiałami informacyjny-
mi o badaniu. Kwestionariusz ten wręczał nauczycielom i odbierał od nich 
(w zamkniętych kopertach) dyrektor szkoły. Zapewniono poufność infor-
macji.

Kwestionariusz Siatka Zajęć został przygotowany po to, aby uzyskać 
informacje o  liczbie godzin dydaktycznych, jaką uczniowie wylosowanych 
klas odbyli lub mieli odbyć przez dwa pierwsze lata nauki w szkole ponad-
gimnazjalnej. W  kwestionariuszu zawarto pytanie zarówno o  rok szkolny 
2008/2009, jak i 2009/2010. 

3.8. Realizacja badania

Badanie zrealizowano w latach 2009–2012. Poniżej przedstawiono kolej-
ne etapy badania.

a) Etap I – pomiar narzędziami PISA – marzec 2009 
PISA 2009 „opcja narodowa” (PISA 2009 ON) – marzec 2009 – pierw-

szy pomiar wiadomości i  umiejętności uczniów. Zastosowane w  badaniu 
narzędzia badawcze obejmowały pomiar: testami PISA (PISA 2009 ON1), 
Ankietę Ucznia (AU), Ankietę Szkoły (ASz) oraz Ankietę Rodziców (AR).

b) Etap II – Pomiar uwarunkowań indywidualnych – jesień 2009 
Zastosowano 3 testy psychologiczne: Test Matryc Ravena (TMR), Kwe-

stionariusz Kompetencji Społecznych (KKS) oraz Kwestionariusz Nadziei na 
Sukces (KNS).

c) Etap III – powtórzony pomiar narzędziami PISA (PISA 2009 ON2 
– drugie badanie osiągnięć szkolnych) oraz pomiar uwarunkowań indywidu-
alnych – kwiecień 2010.

Po teście PISA zastosowano dwa kwestionariusze psychologiczne: Skalę 
Samooceny Roesenberga (RSES) oraz Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI). 
Dodatkowo przeprowadzono badania z  wykorzystaniem Kwestionariusza 
Ucznia „Twoi koledzy i koleżanki” (KTKK) oraz Kwestionariusz Nauczyciela 
(KN) oraz Kwestionariusza Siatka Zajęć (KSZ).

d) Etap IV – badanie jakościowe w liceach ogólnokształcących: paździer-
nik – listopad 2010.
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e) Etap V – scalanie danych egzaminacyjnych: czerwiec 2011 – wrzesień 
2012. 

Baza danych rozszerzona została o  wyniki wszystkich egzaminów ze-
wnętrznych (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny, matura, eg-
zamin zawodowy) dla każdego ucznia, który wyraził zgodę na przekazanie 
tych danych na poczet projektu. Dane zostały przygotowane przez Okręgo-
we Komisje Egzaminacyjne.

3.9. Opis realizacji badania – kwestie kluczowe14

3 . 9 . 1 . U z y s k a n i e  z g o d y  n a  u d z i a ł  s z k o ł y  w   b a d a n i u 
i   w s p ó ł p r a c a  z   d y r e k t o r e m  w   o k r e s i e  t r w a n i a  p a n e l u

Planując przebieg badania panelowego, wykorzystano doświadczenia 
z  realizacji wcześniejszych edycji badania PISA (Sztabiński, 2009). Wyni-
kające z nich, zastosowane w Polsce dodatkowe zabiegi badawcze, nie naru-
szają zasad realizacji badania PISA, założonych przez międzynarodowe kon-
sorcjum i zostały z nim uzgodnione. Dodatkowe zabiegi zmierzały przede 
wszystkim do wzmocnienia motywacji do udziału w badaniu dwóch głów-
nych grup aktorów, od których zależało powodzenie badania: dyrekcji szkół 
oraz uczniów. 

Jednym z warunków powodzenia badania była dobra współpraca z dyrek-
torem każdej szkoły. Od dyrektora zależy udział szkoły w badaniu, a w znacz-
nej mierze także zgoda rodziców na udział ich dziecka w teście, motywacja 
uczniów do rozwiązywania zadań oraz udział rodziców w badaniu ankieto-
wym. Osobiste zaangażowanie dyrektora w badanie wskazuje uczniom i ro-
dzicom, że ma ono wysoką rangę. Na motywację uczniów do rozwiązywania 
zadań może wpływać także okazywane przez dyrektora zainteresowanie jego 
przebiegiem. Dlatego też w  listach do dyrektorów zwrócono się z prośbą, 
aby przedstawili ankietera uczniom, a podczas realizacji badania kilkakrotnie 
zwizytowali salę, gdzie się ono odbywa. 

Realizację badania prowadziła ta sama grupa koordynatorów i ankiete-
rów Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych (ORBS) IFiS PAN, z którą 
współpracowano wcześniej w projekcie PISA. Każda fala badania prowadzo-
na była zgodnie z przygotowaną przez zespół PISA oraz ORBS instrukcją 

14 Podrozdział powstał na podstawie raportów realizacyjnych z  kolejnych fal badania 
przygotowanych przez kierownika Ośrodka Realizacji Badań Socjologicznych IFiS PAN 
(Sztabiński 2009, Sztabiński 2010).
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uwzględniającą podstawowe procedury przeprowadzenia badania kognityw-
nego w przypadku pomiaru umiejętności oraz standardy do przeprowadza-
nia badania z użyciem testów psychologicznych (Sztabiński, 2010). 

Dla pozyskania zgody na udział w badaniu PISA 2009 ON i współpracy 
dyrektora w badaniu zastosowano następujące zabiegi:

1. Około dwa i pół miesiąca przed planowanym rozpoczęciem badania 
telefonowano do szkół, podając informację o badaniu i uprzedzając, że do 
dyrektora zostanie wystosowane w tej sprawie pismo. W związku z tym pro-
szono o podanie imienia i nazwiska dyrektora. Przy okazji sprawdzano, czy 
nazwa szkoły, adres i numer telefonu są zgodne z podanymi na liście wylo-
sowanych szkół, a także ustalano, ile jest klas pierwszych i jakie mają ozna-
czenia. 

2. Następnie wysyłano do dyrektorów pisma (pocztą) z prośbą o wyra-
żenie zgody na udział szkoły w badaniu. Pismo to zawierało kilka istotnych 
elementów:

– Informacje o badaniu z podkreśleniem jego ważności, także dla całego 
systemu edukacji. 

– Informacje o  losowaniu szkół z podaniem, z  jakiego operatu skorzy-
stano. 

– Informacje o  tym, kto jest objęty badaniem (zaprezentowano sposób 
doboru uczniów), która klasa została wylosowana do badania i na czym ba-
danie polega (ze wskazaniem wszystkich elementów składowych, także kwe-
stionariusza szkoły, ankiety dla rodziców itp. oraz podaniem czasu trwania 
badania uczniów).

– Informację o okresie, w którym realizowane jest badanie. 
– Zapewnienie o  przestrzeganiu ustawy o  ochronie danych osobowych 

oraz kodeksu cywilnego ze wskazaniem, na czym będzie ono polegać.
– Dane umożliwiające kontakt z organizatorami badania.
Do listu dołączona była broszura zawierająca omówienie wyników po-

przedniej edycji badania PISA w Polsce oraz podpisane przez Minister Edu-
kacji Narodowej pismo do dyrektorów, wskazujące cele i podkreślające waż-
ność badania PISA. Oba dokumenty zostały załączone w  celu pokazania 
rangi badania i zwiększenia motywacji dyrektorów do udziału w nim szkoły 
oraz osobistego zaangażowania w jego realizację. 

Podpisane przez minister pismo zostało także wysłane (przez MEN) do 
kuratoriów. Było to istotne, gdyż we wcześniejszych edycjach PISA niektó-
rzy dyrektorzy upewniali się, czy o badaniu powiadomieni są kuratorzy. Po-
nadto kuratorzy są w stanie skutecznie zachęcić dyrektorów do udziału szko-
ły w badaniu. 
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3. Po upływie kilku dni telefonowano do dyrektorów z pytaniem, czy zga-
dzają się na udział szkoły w badaniu. Podczas tego kontaktu ustalano także 
adres e-mail, pod który wysyłana była następna przesyłka. 

4. Po uzyskaniu zgody dyrektora, wysyłano do niego pocztą elektronicz-
ną formularz, do którego należało wpisać dane uczniów wylosowanej klasy 
oraz innych, urodzonych w r. 1993. Do formularza była dołączona instrukcja, 
dotycząca sposobu jego wypełnienia oraz list przewodni. W  liście dzięko-
wano za wyrażenie zgody na udział w badaniu i podawano wysokość hono-
rarium dyrektora oraz osoby sporządzającej listę uczniów. Sugerowano tak-
że, aby listę uczniów sporządził wychowawca wylosowanej klasy. Wynikało 
to z przekonania, że w takiej sytuacji wychowawca zaangażuje się w dopil-
nowanie, aby w dniu badania uczniowie mieli przy sobie wymagane przez 
kodeks cywilny deklaracje zgody rodziców na udział w badaniu PISA i na 
udział w badaniu dotyczącym dalszych losów oraz wypełnione kwestiona-
riusze rodziców. 

5. Ostatnim krokiem było przesłanie do szkół list wylosowanych do ba-
dania uczniów wraz z dodatkowymi, omówionymi dalej materiałami.

Prace w  2010 roku

Przed przystąpieniem do prac, związanych z drugim pomiarem umiejęt-
ności uczniów testem PISA, do szkół biorących udział w badaniu wysłano 
listy zawierające:

– wyniki pomiaru jesiennego 2009 z danymi z TMR, KKS i KNS (anoni-
mowe wyniki zbiorcze, dotyczące tylko średnich dla badanych osób w szkole 
z porównaniem do uśrednionych wyników w badanej próbie);

– informację o planowanej nowej fali badania;
– prośbę o deklarację zgody/odmowy na udostępnienie wyników egzami-

nów zewnętrznych uczniów biorących udział w badaniu;
– Ankiety Nauczyciela oraz Kwestionariusze Siatek Zajęć.
Równolegle z listem do dyrektorów wysłane zostało pismo do wojewódz-

kich kuratorów oświaty z informacją o prowadzonym badaniu. 
Po zakończeniu etapu III szkoły również otrzymały zaanonimizowane 

i  uśrednione wyniki drugiego pomiaru umiejętności uczniów oraz wyniki 
z pomiaru kwestionariuszami psychologicznymi. Na każdym etapie zapew-
niono poufność informacji. 
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3 . 9 . 2 . D z i a ł a n i a  s ł u ż ą c e  u t r z y m a n i u  m o t y w a c j i 
u c z n i ó w  i   i c h  r o d z i c ó w  d o  u d z i a ł u  w   b a d a n i u

3 . 9 . 2 . 1 . C y k l i c z n e  s p o t k a n i a  d y r e k t o r ó w  z   u c z n i a m i

Założono, że motywacja uczniów jest pochodną ich wiedzy o  badaniu 
(w  tym o  jego znaczeniu), popartej autorytetem znaczącej w  szkole oso-
by. Dlatego przed każdą falą badania zwracano się do dyrektorów z proś-
bą o zorganizowanie spotkania z wylosowanymi uczniami, na którym poda-
ne zostaną podstawowe informacje o badaniu. Spotkanie takie odbywało się 
1–3 dni przed każdym uzgodnionym terminem badania. Prowadził je każ-
dorazowo dyrektor szkoły na podstawie specjalnie przygotowanych materia-
łów. W materiałach tych były następujące informacje:
–  ogólna informacja o projekcie, jego celach i kolejnych etapach,
–  wskazanie dziedzin, których dotyczy badanie lub ogólny opis kwestiona-

riuszy psychologicznych,
–  omówienie przebiegu badania,
–  zapewnienie o anonimowości zarówno wyników badania, jak i ankiet ro-

dziców. Podkreślono, że wyniki indywidualne nie będą ujawniane persone-
lowi szkoły,

–  prośba o obecność wszystkich uczniów w dniu badania oraz rozwiązywa-
nie zadań testowych tak, aby wykazać swoje rzeczywiste umiejętności jako 
warunki trafności wyników badania,

–  informacja o kontynuacji badania ze wskazaniem, że ich celem jest dosko-
nalenie programów nauczania w szkołach,

–  wskazanie, gdzie w Internecie można znaleźć bardziej szczegółowe infor-
macje o projekcie.

3 . 9 . 2 . 2 . R o l a  a n k i e t e r ó w

Każde badanie „Dalsza Nauka i  Praca” z  młodzieżą było realizowa-
ne techniką ankiety audytoryjnej. Nawiązanie kontaktu z grupą młodzieży 
i zmobilizowanie jej do pracy nad zadaniami testowymi wymaga większych 
umiejętności niż realizacja wywiadu z pojedynczym respondentem. Po dru-
gie, ankieter musiał być bardzo dobrze przygotowany do realizacji badania. 
Jego niedostateczne przygotowanie mogło wpłynąć negatywnie na motywa-
cję dyrektora szkoły do zaangażowania w badanie. Ankieter musiał więc ja-
wić się jako osoba kompetentna w zakresie spraw związanych z projektem 
(w tym oczywiście zasad jego realizacji), jak też wyników badania z wcze-
śniejszych etapów. Aby zapewnić poprawną realizację tak trudnego badania, 
przyjęto następujące zasady:
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1. Badania mieli prowadzić najbardziej doświadczeni ankieterzy, mający 
wcześniejsze doświadczenie w badaniach audytoryjnych. 

2. Ankieterzy otrzymali komplet materiałów, które zostały wcześniej 
przesłane dyrektorom szkół. 

3. Biorąc pod uwagę złożoność procedury badania i wielość narzędzi, in-
strukcja dla ankieterów została przygotowana tak, aby ułatwić im poprawne 
wywiązanie się z zadania. Wyraźnie wyodrębnione zostały kolejne fazy bada-
nia (np. otrzymanie materiałów do badania, pierwszy – telefoniczny kontakt 
z dyrektorem itp.) oraz szczegółowo opisane czynności, jakie należało wyko-
nać w związku z każdą fazą. 

4. W instrukcji szczegółowo omówione zostały także wyjaśnienia, jakich 
należy udzielać w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ko-
deksem cywilnym. 

5. Przeprowadzono szkolenie koordynatorów regionalnych sieci ankie-
terskich, gdzie szczegółowo omówiono przebieg badania i  wszystkie wy-
korzystywane w badaniu materiały, a także zwrócono uwagę na główne dla 
powodzenia badania kwestie (motywacja dyrektorów, uczniów, znajomość 
materiałów i procedury badania itp.). Analogiczne szkolenia każdy koordy-
nator przeprowadzał dla współpracujących z nim ankieterów. Należy jednak 
zaznaczyć, że w bardzo wielu przypadkach badania w szkołach przeprowa-
dzali koordynatorzy jako osoby najbardziej doświadczone.

6. W każdej fali badania monitorowano pracę terenową ankieterów. Praca 
kontrolera polegała na obserwacji przebiegu badania w szkole i sporządzeniu ra-
portu dotyczącego przestrzegania wymaganych procedur przez ankietera. Kon-
troler nie był osobą doradczą czy decyzyjną, w razie jakichkolwiek problemów 
w czasie prowadzenia testu w szkole stosowne decyzje podejmował ankieter.

3.10. Badanie jakościowe – analiza przypadków w  liceach 
ogólnokształcących15

3 . 1 0 . 1 . O p i s  d o b o r u  s z k ó ł  d o  b a d a n i a  j a k o ś c i o w e g o

W drugiej połowie 2010 r. zrealizowany został jakościowy moduł badania 
„Dalsza Nauka i Praca”. Badaniem objęto wylosowanych 30 szkół (spośród 
200 uczestniczących we wcześniejszych etapach badaniach). Ograniczono 
się wyłącznie do liceów ogólnokształcących (Smulczyk, 2012). 

15 Podrozdział powstał na podstawie raportuTajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edu-
kacyjna Wartość Dodana w  liceach ogólnokształcących. Raport z  jakościowego modułu badania. 
Ł. Krzyżanowska, M. Stec (2011).
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Głównym celem jakościowego etapu badania było zrozumienie, z jakich 
powodów pewne szkoły osiągają lepsze, a inne gorsze wyniki w zakresie edu-
kacyjnej wartości dodanej (EWD). Z czego wynika to, że jedne szkoły uczą 
lepiej, a  inne – gorzej? Badanie koncentrowało się na „kulturze organiza-
cyjnej” szkoły (jej świecie wewnętrznym)oraz na jej otoczeniu, tj. szerszym 
kontekście społecznym i  instytucjonalnym. Uwzględniono następujące ele-
menty: zakorzenienie w  lokalnym systemie władzy lub administracji oraz 
w społeczności, wewnętrzną organizację szkoły (sposób zarządzania, jakość 
kadry i powiązania nieformalne) i charakterystykę funkcjonowania uczniów 
i rodziców. Badanie jakościowe miało pozwolić na rekonstrukcję etosu danej 
szkoły. Przez etos rozumieć należy charakterystyczny dla danej szkoły zbiór 
wartości, postaw i norm zachowania uczniów i nauczycieli (por. Smulczyk, 
Krzyżanowska, Stec, 2012; Smulczyk, Krzyżanowska, Stec, w druku).

Na podstawie literatury (np. Hattie, 2009) wyłoniono listę czynników, 
mogących przyczyniać się do bardziej lub mniej efektywnego działania szko-
ły jako placówki edukacyjnej: 

a. Czas i jego wykorzystanie: szacunek dla czasu, dbanie o jego efektywne 
wykorzystywanie (np. wagary, stosunek do spóźnień uczniów i nauczycieli).

b. Osiągnięcia szkolne: sposób ich defi niowania, istnienie klimatu sza-
cunku dla wysokich osiągnięć, dynamika wymagań, dostosowanie wymagań 
do możliwości uczniów.

c. Motywacja: nagradzanie za osiągnięcia, skuteczne obarczenie uczniów 
współodpowiedzialnością za wyniki nauczania, nagradzanie wysiłku i postępu.

d. Zasoby uczniowskie: mechanizm wyboru szkoły, cenienie sobie szkoły.
e. Zasoby nauczycielskie: mechanizm wyboru zawodu, cenienie sobie 

szkoły, wypalenie zawodowe.
f. Zasoby materialne: wykorzystanie i  tworzenie zasobów materialnych 

szkoły.
g. Indywidualny warsztat pracy nauczyciela: informacje zwrotne o efek-

tach nauczania, wspieranie w  wypadku trudności, styl prowadzenia zajęć 
przez nauczycieli.

h. Współpraca: tworzenie grupowych zasobów (pomysły dydaktyczne, 
pomoce dydaktyczne typu: scenariusze lekcji, testy, wspólne projekty dydak-
tyczne, wewnętrzne szkolenia), wykorzystywanie zasobów rówieśniczych, 
partycypacja uczniów w procesach decyzyjnych.

i. Relacje między rówieśnikami: czy klasa podziela te same normy, czy jest 
homogeniczna, czy raczej istnieją grupki (kliki) uczniowskie.

j. Odtworzenie klimatu w klasie: czy istnieje tam rywalizacja, jaki jest sto-
sunek uczniów do przyszłości – „czy zależy im na nauce”.
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k. Nauczyciel w oczach uczniów oraz uczniowie w oczach nauczyciela – 
wymiar kompetencji, władzy i oczekiwań.

l. Relacje pomiędzy nauczycielami oraz między nauczycielami a dyrekto-
rem.

m. „Nadprogramowa” działalność szkoły: uczestnictwo w  konkursach, 
wydawanie gazetki, sukcesy sportowe, współpraca zagraniczna, współpraca 
z gminą itp.

n. Stosunek nauczycieli do egzaminów: czy wprowadzenie egzaminów 
zewnętrznych było dobrym pomysłem, czy zmieniło się przez to nauczanie, 
jak traktują oni egzaminy zewnętrzne.

o. Ewaluacja pracy nauczycieli: egzaminy zewnętrzne, rola dyrekcji, ro-
dziców itp.

p. Stosunek nauczycieli do ich pracy zawodowej, awansu zawodowego 
i kariery nauczycielskiej.

q. Charakterystyka najbliższego otoczenia lokalnego z punktu widzenia 
potrzeb edukacyjnych młodzieży (bliskość instytucji kulturalnych, oświato-
wych, prężne domy kultury i inne instytucje) oraz podstawowe problemy.

r. Korepetycje i  kursy (zwłaszcza te przygotowujące do matur): opinia 
uczniów, nauczycieli, stopień rozpowszechnienia.

s. Perspektywy na przyszłość dla uczniów uczących się w danej szkole – 
w oczach nauczycieli i uczniów.

t. Ocena współpracy z  rodzicami: obszary współpracy z  rodzicami, po-
trzeby i bariery. 

3 . 1 0 . 2 . M e t o d o l o g i a  b a d a n i a

Przed badaniem postawiono wiele celów szczegółowych, mających pro-
wadzić do znalezienia odpowiedzi na pytanie zasadnicze: co przesądza 
o skuteczności bądź braku skuteczności kształcenia, którego operacjonaliza-
cją jest wzrost lub spadek wyników egzaminacyjnych na kolejnych etapach 
edukacji. Realizacja tych celów wymagała indywidualnego podejścia do sy-
tuacji, w jakiej znajduje się każda szkoła. Taki sposób badania możliwy był 
w ujęciu jakościowym – pozwalał bowiem na elastyczne dopasowanie do ba-
dania każdego przypadku – zarówno w  kwestii tematów (i  ich względnej 
ważności), jakie zostały podjęte w ramach badania (chodzi tu przede wszyst-
kim o możliwość rozszerzenia repertuaru badanych zagadnień), jak i w za-
kresie technicznych warunków prowadzenia badania. Ponadto, metodologia 
jakościowa pozwala dotrzeć także do tych treści, z których badani sami nie 
zdają sobie sprawy lub o których trudno jest mówić – bo nie zawsze ucznio-
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wie i nauczyciele uświadamiają sobie, co wpływa na pracę ich szkoły, jakie są 
jej mocne i słabe strony, więc pytanie o te kwestie wprost bywa mało skutecz-
ne. Konieczne było zatem wykorzystanie technik swobodnych, które umoż-
liwiają elastyczne reagowanie na wypowiedzi respondenta i pogłębianie po-
jawiających się informacji.

Zdecydowano więc, że badanie zostanie przeprowadzone poprzez kon-
frontację danych na temat wskaźnika EWD (uzyskanego z podejścia ilościo-
wego) z danymi pozyskanymi za pomocą technik jakościowych: obserwacji, 
wywiadów pogłębionych z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzicami oraz 
wywiadów grupowych z uczniami.

Wyróżniając szkoły do badania kierowano się wynikami pierwszego po-
miaru wiadomości i  umiejętności szkolnych (po klasie I) oraz wynikami 
szkół na egzaminie maturalnym z lat ubiegłych. Powstały w ten sposób dwa 
typy szkół: 

a. Szkoły o relatywnie wysokich wynikach końcowych oraz wysokiej efek-
tywności nauczania (w skrócie „wysokie EWD”).

b. Szkoły o relatywnie niskich wynikach końcowych oraz niskiej efektyw-
ności nauczania („niskie EWD”).

Efektywność nauczania oszacowano metodą edukacyjnej wartości doda-
nej (Pokropek, 2009). Wskaźnik EWD obliczono na podstawie danych z lat 
ubiegłych, przyjęto więc założenie, że efektywność ta nie zmienia się zna-
cząco w czasie. W każdej z grup znalazło się 15 szkół. Dodatkowo zdecy-
dowano o dalszym podziale wybranych szkół na takie, w których zostanie 
przeprowadzone badanie w  bardziej rozbudowanej wersji (tzw. duży case) 
– uwzględniające zarówno to, co dzieje się w ramach szkoły (czyli opinię dy-
rekcji, nauczycieli oraz uczniów), jak i kontekst, w którym jest ona osadzona 
(władze lokalne, instytucje nadzorujące pracę danej placówki oraz rodzice). 
W pozostałych szkołach przeprowadzono badanie w okrojonej wersji (tzw. 
mały case) – ograniczając się do tego, co bezpośrednio dotyczyło szkoły (tzn. 
uwzględniono perspektywę dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów, ale z pomi-
nięciem kontekstu zewnętrznego). „Małe case” zostały pomyślane jako ro-
dzaj weryfi kacji zależności wykrytych w „dużych case” i sprawdzenie wpływu 
zmiennych związanych z lokalizacją szkoły na efektywność jej funkcjonowa-
nia. Przypuszczano bowiem, że to, czy szkoła funkcjonuje w dużym ośrodku 
miejskim (w bezpośredniej konkurencji z  innymi szkołami) czy też z dala 
od dużych miast, będzie wpływało na sposób organizowania pracy szkoły, 
a przede wszystkim strategię pozyskiwania uczniów oraz zatrudniania ka-
dry pedagogicznej. Zaplanowano, że w 10 lokalizacjach zostanie zrealizowa-
ne badanie w wersji rozbudowanej (duże case), a w 20 – w wersji okrojonej 
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(małe case). Położenie geografi czne było zmienną „towarzyszącą”, która nie 
została uwzględniona jako kryterium doboru szkół do badania. 

W badaniu wykorzystano trzy techniki badawcze: wywiady indywidual-
ne (Individual In-Depth-Interview; IDI), grupowe (Focus Group Interview; 
FGI) oraz obserwację.

W ramach dużego case realizowane były następujące wywiady:
– IDI z dyrektorem.
– FGI z nauczycielami.
– 2 FGI z uczniami.
– IDI z nauczycielem przedmiotów humanistycznych.
– IDI z nauczycielem matematyki lub fi zyki.
– IDI z nauczycielem chemii lub biologii.
–  IDI z nauczycielem doświadczonym (tj. nauczycielem z ponaddziesię-

cioletnim stażem pracy).
–  IDI z nauczycielem początkującym (tj. z rocznym lub dwuletnim sta-

żem pracy).
–  IDI z nauczycielem aktywnym (prowadzącym liczne zajęcia pozalek-

cyjne, kółka przedmiotowe, realizującym projekty).
–  IDI z pedagogiem szkolnym.
– IDI z pracownikiem administracji (np. pracownikiem sekretariatu).
–  IDI z woźną lub ochroniarzem.
–  IDI z rodzicami.
–  IDI z przedstawicielami władzy lokalnej (z jednostki nadzorującej).
Każdy z respondentów patrzył na szkołę z różnej perspektywy i zwracał 

uwagę na inne elementy. Skonfrontowanie tych opinii pozwoliło na uzyska-
nie możliwie wszechstronnego oglądu badanej instytucji.

Natomiast w skład małych case wchodziły:
–  IDI z dyrektorem.
–  FGI z nauczycielami.
–  FGI z uczniami.
Badacze wypełniali także rozbudowaną kartę obserwacji szkoły oraz ro-

bili zdjęcia, które stanowią fotografi czną dokumentację badania. Efektem 
końcowym każdego z case był miniraport.

W  części szkół dodatkowo przeprowadzona została minisonda wśród 
uczniów. W szkole ustawione zostały dwa pudełka-urny, do których ucznio-
wie wrzucali karteczki, na których wypisywali, za co lubią swoją szkołę, a za 
co jej nie lubią. 
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3.10.3. Dobór szkół do badania – model  szacowania EWD

Wylosowanie szkół do badania jakościowego wymagało skonstruowania 
wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) dla szkół maturalnych. 

Podstawowym problemem podczas szacowania wskaźnika edukacyjnej 
wartości dodanej dla szkół maturalnych jest brak zrównania wyników egza-
minacyjnych z  egzaminu maturalnego (Pokropek, Kondratek, 2012). Aby 
móc estymować odpowiedni model edukacyjnej wartości dodanej niezbędne 
jest dysponowanie wskaźnikiem osiągnięć szkolnych opartym na wynikach 
maturalnych. Wskaźnik taki musi zostać skonstruowany przy użyciu metod 
zapewniających zrównanie egzaminów z różnych przedmiotów maturalnych 
(por. Pokropek, 2008). Wskaźnik sumaryczny oszacowany został na podsta-
wie danych ogólnopolskich za pomocą modelu IRT szczegółowo opisanego 
w następnej sekcji. Po skonstruowaniu wskaźnika sumarycznego dla każdego 
ucznia wykorzystano modelowanie wielopoziomowe (por. Pokropek, 2010), 
na podstawie którego oszacowano wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej. 
Model wykorzystany do szacowania EWD został opisany dalej. Do kon-
strukcji ogólnego wskaźnika osiągnięć szkolnych i modeli edukacyjnej war-
tości dodanej wykorzystane zostały ogólnopolskie dane z 2009 r. 

W modelu szacowania edukacyjnej wartości dodanej wykorzystanych zo-
stał szereg zmiennych instrumentalnych. Lista zmiennych przedstawiona 
została w tabeli 7.

Tabela 7. Lista zmiennych występujących w modelach

l.p. Nazwa zmiennej lub parametru

1 Efekt losowy

2 Przekształcony wynik wejściowy

3 Przekształcony wynik wejściowy 2

4 Dysleksja w liceum

5 Dysleksja w gimnazjum

6 Interakcja: dysleksja

7 Płeć

8 Stała regresji 

Dodatkowego wyjaśnienia wymagają tylko dwa parametry, pozostałe sto-
sowane są standardowo w szacowaniu modeli EWD (por. Pokropek, 2009): 
Przekształcony wynik wejściowy i  Przekształcony wynik wejściowy 2. Zależ-



84 Marek Smulczyk, Jacek Haman, Artur Pokropek

ność między egzaminem gimnazjalnym nie jest tutaj modelowana na pod-
stawie dopasowania opartego na wielomianie danego stopnia, lecz używa-
ne jest dopasowanie nazywane w  literaturze: Fractional Polynominal Model 
(Royston, Altman, 1994; Royston, Sauerbrei, 2003). Wybrany został model 
2. rzędu, a więc model z dwiema potęgami. 

3 . 1 0 . 4 . L o s o w a n i e  s z k ó ł

Po obliczeniu wskaźników edukacyjnej wartości dodanej szkoły zostały 
przydzielone do dwóch kategorii. W pierwszej znalazły się szkoły o wyso-
kich wynikach edukacyjnej wartości dodanej, w  drugiej – szkoły o  niskiej 
wartości wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Następnie zostały podzie-
lone według schematu, który dzieli szkoły na dwie kategorie ze względu na 
szczegółowość badań jakościowych (tabela 8). 

Tabela 8. Kategoryzacja szkół ze względu na dwa kryteria 

Wyniki/ Szczegółowość badania Badanie ogólne Badanie rozszerzone Razem 

Wysokie wyniki EWD Kategoria A 
(10 szkół)

Kategoria B
(5 szkół)

15 szkół

Niskie wyniki EWD Kategoria C
(10 szkół)

Kategoria D
(5 szkół)

15 szkół

Razem 20 szkół 10 szkół 30 szkół

Z każdej kategorii wylosowano w sposób prosty określoną liczbę szkół. 
W tabeli 9 znajdują się informacje o założonej liczbie szkół z każdej kate-
gorii. Razem wylosowano 30 szkół: 20 do badania ogólnego (mały case) i 10 
do rozszerzonego (duży case). W 30 wylosowanych szkołach znalazło się 15 
szkół z wysokimi wynikami EWD i 15 z niskimi wynikami EWD. 

3 .10 .5 . Narzędz ia  badawcze  uż y te  w  badaniu  j akośc iowym

Badacze przeprowadzali wywiady, posługując się listą zagadnień, czyli 
uszczegółowionymi problemami badawczymi, jednocześnie zachowując dużą 
swobodę formułowania pytań oraz kolejności ich zadawania. Forma wywiadu 
indywidualnego, zbliżona do zwykłej rozmowy, dała możliwość poszerzenia 
listy problemów badawczych o  zagadnienia sygnalizowane przez badanych 
na bieżąco. 
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Tabela 9. Spis i charakterystyka szkół biorących udział w badaniu

ID Numer szkoły Średni 
wynik na 
egzaminie 
gimnazjal-
nym (za-

okrąglony)

Średni 
wskaź-

nik 
EWD

(zaokrą-
glony)

Typ 
szkoły 
ZS/
LO

Liczba 
uczniów
(zaokrą-
glona)

Liczba 
nauczy-

cieli 
(zaokrą-
glona)

Przedział liczeb-
ności mieszkań-

ców miejsco-
wości, w której 

mieści się szkoła 
(przedziały)

1 SZKOŁA_NR_1 83 -4 ZS 400 40 <10 000

2 SZKOŁA_NR_2 85 -1 ZS 800 60 10 000-20 000

3 SZKOŁA_NR_3 86 -8 ZS 1000 100 20 000-50 000

4 SZKOŁA_NR_4 86 -4 ZS 150 30 100 000-200 000

5 SZKOŁA_NR_5 86 -6 LO 450 40 >500 000

6 SZKOŁA_NR_6 86 -1 ZS 1200 90 10 000-20 000

7 SZKOŁA_NR_7 87 4 ZS 250 20 20 000-50 000

8 SZKOŁA_NR_8 90 -2 ZS 600 60 20 000-50 000

9 SZKOŁA_NR_9 91 -2 LO 400 brak 
danych

>500 000

10 SZKŁA_NR_10 92 1 ZS 500 50 >500 000

11 SZKOŁA_NR_11 92 -4 ZS 350 30 > 500 000

12 SZKOŁA_NR_12 93  -1 ZS brak 
danych

brak 
danych

10 000-20 000

13 SZKOŁA_NR_13 95 1 LO 600 60 100 000-200 000

14 SZKOŁA_NR_14 98 0 ZS 700 brak 
danych

50 000-100 000

15 SZKOŁA_NR_15 100 4 LO 400 20 10 000-20 000

16 SZKOŁA_NR_16 100 6 LO 800 60 20 000-50 000

17 SZKOŁA_NR_17 100 5 LO 300 30 10 000-20 000

18 SZKOŁA_NR_18 102 5 ZS 700 brak 
danych

10 000-20 000

19 SZKOŁA_NR_19 102 4 LO 600 60 50 000-100 000

20 SZKOŁA_NR_20 102 1 LO 900 brak 
danych

20 000-50 000

21 SZKOŁA_NR_21 102 3 LO 700 40 20 000-50 000

22 SZKOŁA_NR_22 103 5 LO 700 brak 
danych

20 000-50 000

23 SZKOŁA_NR_23 105 3 LO 500 50 20 000-50 000

24 SZKOŁA_NR_24 106 3 LO 500 50 >500 000

25 SZKOŁA_NR_25 106 8 LO 400 30 >500 000

26 SZKOŁA_NR_26 108 4 LO 800 60 100 000-200 000

27 SZKOŁA_NR_27 108 2 LO 700 50 20 000-50 000

28 SZKOŁA_NR_28 110 2 LO 800 60 >500 000

29 SZKOŁA_NR_29 114 6 LO 600 70 100 000-200 000 

30 SZKOŁA_NR_30 118 8 LO 600 brak 
danych

>500 000

ZS – zespół szkół, LO – liceum ogólnokształcące
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Dla wszystkich kategorii uczestników badania: dyrektorów, nauczycieli, 
pracowników szkoły, przedstawicieli samorządu, rodziców oraz uczniów – 
przygotowano odpowiedni scenariusz wywiadu. Trzon dyspozycji był wspól-
ny dla wszystkich badanych. Poszczególne wersje różniły się między sobą 
modułami, które skierowane były do konkretnego typu rozmówcy.

Wywiady z  nauczycielami

Wszystkich nauczycieli pytano o przebieg ich kariery zawodowej, o po-
wody wyboru badanej szkoły i początki pracy. Proszono ich także o opo-
wiedzenie o tym, jak postrzegają rolę nauczyciela, jakie stawiają sobie cele 
w pracy z uczniami. Pytano o ścieżki awansu zawodowego. Kolejny blok 
pytań dotyczył badanej szkoły. Zadawane pytania były nakierowane na 
odtworzenie obiegowych opinii na jej temat. Pytano o to, jacy uczniowie 
się w niej uczą, dlaczego wybierają tę szkołę, jakie mają problemy, czym 
mogą się pochwalić, czym wyróżniają się na tle uczniów z  innych szkół. 
Proszono także o scharakteryzowanie nauczycieli uczących w danej szko-
le, relacji między nimi. Podjęto też rozmowę na temat rodziców i ich roli 
w funkcjonowaniu badanej szkoły. Analizowano kwestię dydaktyki, pyta-
no o priorytety nauczycieli w procesie nauczania, o przebieg typowej lekcji 
oraz o sposób jej przygotowania. Dopytywano o aktywność nauczycieli po 
godzinach lekcyjnych: o prowadzenie dodatkowych zajęć, kół przedmioto-
wych, realizowanie projektów, a także o udzielanie korepetycji. Aby poznać 
historię i kulturę szkoły analizowano przekazy anegdotyczne: rozmawia-
no o  sławnych absolwentach, popularnych i  legendarnych nauczycielach. 
W odtworzeniu atmosfery panującej w badanej szkole pomagały też pyta-
nia o sytuacje, w których badani poczuli się szczególnie zadowoleni i o ta-
kie, gdy zrobiło się im wyjątkowo przykro (por. Smulczyk, Krzyżanowska, 
Stec, 2012). 

Wywiady z  dyrekcją

Wywiady indywidualne z dyrektorami szkół uzupełnione były o kwestie 
dotyczące misji szkoły oraz celów, które stawia sobie dyrektor. Pytano rów-
nież o wizję idealnego ucznia danej szkoły oraz o sylwetkę idealnego absol-
wenta. Z dyrektorami podejmowano także kwestię organizacji pracy szkoły 
oraz współpracy z innymi instytucjami, w tym z jednostką nadzorującą pracę 
szkoły. Proszono również o opisanie funkcjonowania „demokracji” szkolnej – 
tj. samorządu uczniowskiego, rady szkoły oraz rady rodziców (por. Smulczyk, 
Krzyżanowska, Stec, 2013).
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Wywiad z  pedagogiem szkolnym

W  rozmowach z  pedagogami szkolnymi skupiano się na problemach 
uczniów uczęszczających do badanej szkoły oraz na sposobach ich rozwiązy-
wania. Zastanawiano się również nad rolą pedagoga w szkole. 

Wywiad z  przedstawicielem władz lokalnych 

Przedstawiciele władz lokalnych byli pytani o postrzeganie badanej szko-
ły w  kontekście innych nadzorowanych szkół. Proszono ich o  opinie na 
temat nauczycieli, dyrekcji, uczniów, rodziców, a także o ogólną ocenę szkoły. 
Przedstawiciele instytucji nadzorującej byli również pytani o to, czy wysłali-
by swoje dzieci do danej szkoły lub czy poleciliby ją dzieciom swoich przyja-
ciół, członków rodziny. Analizowano również temat współpracy między jed-
nostką nadzorującą a badaną szkołą. 

Wywiady z  rodzicami uczniów

Rozmowy z  rodzicami dotyczyły przede wszystkim powodów wyboru 
przez ich dzieci badanej szkoły, sposobu podejmowania decyzji, oczekiwań 
oraz wyobrażeń na temat szkoły. Rozmawiano także o kontaktach ze szkołą, 
o angażowaniu się w życie szkoły, sposobach wpływania na decyzje podej-
mowane przez dyrekcję. Pytano także o kontakty z innymi rodzicami oraz 
o ewentualną współpracę. 

Wywiady z  uczniami

Uczniowie z kolei byli proszeni o opowiedzenie, dlaczego uczą się w tej 
szkole, dlaczego ją wybrali, dlaczego wybrali konkretną klasę (profi l). Czym 
kierowali się przy podejmowaniu decyzji i czy są z niej zadowoleni? Anali-
zowano też przebieg typowej lekcji, proszono o opisanie najciekawiej i naj-
słabiej – ich zdaniem – prowadzonych zajęć. W czasie tych spotkań rozma-
wiano również o  tym, jak wyglądają i  jak przygotowywane są uroczystości 
szkolne. Podejmowano też kwestię tego, co dzieje się w szkole po lekcjach, 
jak wygląda oferta zajęć dodatkowych i czy uczniowie z nich korzystają. 

Obserwacja

Poza wywiadami i  dyskusjami grupowymi badacze prowadzili również 
obserwacje w  szkole i  zbierali informacje na jej temat w  innych źródłach. 
Podstawą obserwacji była karta obserwacji szkoły, która obejmowała nastę-
pujące elementy: podstawowe informacje o miejscowości, w której zlokalizo-
wana jest szkoła (w tym o konkurencyjnych szkołach ponadgimnazjalnych 
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oraz szkołach wyższych); charakterystyka budynku oraz otoczenia, zachowa-
nia uczniów oraz nauczycieli, funkcjonowanie szkoły po godzinach lekcyj-
nych, analiza strony internetowej oraz gazetki szkolnej. 

3 . 1 0 . 6 . H a r m o n o g r a m  p r a c

Szczegóły opisanego harmonogramu zamieszczono w tabeli 10.

Tabela 10. Harmonogram badania jakościowego

Opracowanie narzędzi badawczych lipiec 2010

Rekrutacja zespołu badawczego lipiec 2010

Spotkanie organizacyjne z badaczami 9 sierpnia 2010

Spotkanie organizacyjne z badaczami 19 sierpnia 2010

Wysyłka listów do szkół 13 września 2010

Odprawa dla badaczy 20 września 2010

Kontakt telefoniczny ze szkołami Od 20 września 2010

Realizacja badania 4 października 2010 – 25 listopada 2010

Debrifi ngi z badaczami 13 października 2010 – 26 listopada 2010

Raport techniczny 30 listopada 2010

Analiza danych 1 grudnia 2010 – 31 marca 2011

Raport merytoryczny 31 marca 2011

3 . 1 0 . 7 . K o n t a k t  z e  s z k o ł a m i

Rekrutacja szkół do badania jakościowego przebiegała dwuetapowo. 
W pierwszym etapie do 30 wylosowanych do badania szkół został wysła-
ny tradycyjną pocztą list zapowiedni wraz z  wynikami poprzedniego eta-
pu badania. W liście znajdowała się informacja o tym, że Instytut Filozofi i 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk przystępuje do kolejnego etapu badaw-
czego projektu „Dalsza Nauka i Praca”. Wyjaśnione zostały cele tego etapu 
– zrozumienie, jakie czynniki wpływają na jakość funkcjonowania polskich 
szkół, co przesądza o sukcesach dydaktycznych, a co jest barierą dla ich osią-
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gania. Dyrektor szkoły był informowany, że jego szkoła została wylosowana 
do badania oraz proszony o wyrażenie zgody na przyjazd badaczy. W kolej-
nym fragmencie, wyjaśniono, na czym polegać będzie specyfi ka jakościowej 
części badania oraz co w trakcie realizacji badania będzie się działo w szkole. 
Pismo zawierało także informację o okresie, w którym realizowane jest ba-
danie oraz dane kontaktowe do koordynatora całego projektu oraz koordy-
natorów etapu jakościowego. 

Pismo to zawierało zatem wszystkie najważniejsze informacje, które po-
zwalały dyrektorowi na podjęcie decyzji w sprawie udziału szkoły w badaniu, 
a jednocześnie niwelowało ewentualne obawy związane z oceną szkoły oraz 
przestrzeganiem ustawy o  ochronie danych. Podkreślało również ważność 
udziału każdej wylosowanej szkoły. 

Po upływie kilku dni badacze telefonowali do dyrektorów z pytaniem, czy 
zgadzają się na udział szkoły w badaniu. Jeśli zgodę wyrażali, to ustalane były 
z nimi szczegóły dalszej współpracy: wybierano termin optymalny dla szkoły, 
odpowiadano na wszelkie pytania, wstępnie umawiano konkretne wywiady. 

Zastosowana procedura uzyskiwania zgody dyrektorów okazała się sku-
teczna. Na 30 szkół wylosowanych do badania tylko 2 dyrektorów odmówiło 
udziału. Ich miejsce zajęły szkoły z listy rezerwowej. 

W jakościowej części badania wzięło udział 2 koordynatorów i 21 bada-
czy. Zbadano 30 szkół, w których zrealizowano 30 wywiadów z dyrektorami 
szkół, 130 pogłębionych wywiadów indywidualnych i  70 zogniskowanych 
wywiadów grupowych oraz dokonano 30 obszernych obserwacji. Przebada-
nych zostało 240 nauczycieli i 325 uczniów.

3.11. Opis zastosowanych modeli statystycznych pozwalających 
wiarygodnie szacować przyrost wiadomości i  umiejętności 

uczniów

W przypadku badania PISA szacowanie poziomu umiejętności dla grup 
i podgrup uczniów odbywa się na podstawie odpowiedzi na zadania testowe 
wylosowanych osób badanych. Istotnym elementem konstruowania testu jest 
procedura skalowania. Od początku w badaniach PISA skalowanie odbywa 
się poprzez aplikację teorii odpowiedzi na pozycje testowe (IRT – Item Re-
sponse Th eory), a dokładniej uogólnioną wersję modelu Rascha (por. Szale-
niec, 2009).

Klasyczne modele IRT stworzone zostały do analizowania zmiennych 
binar nych (zerojedynkowych). Ogólny model IRT można zdefi niować jako:
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gdzie lewa część równania oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego 
zdarzenia dla m-tego badanego, np. odpowiedzenia poprawnie na zadanie 
testowe dla określonej indywidualnej cechy z

m
 dla m-tego respondenta. Po 

prawej stronie równania: c
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Rascha (dla każdego i: a
i
 = 1 oraz c

i
 = 0), gdy a

i 
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 = 0). Gdy dodatkowo szacowane są parametry a

i
 (dla 

każdego pytania), mówimy, że model jest dwuparametryczny (2PL), a jeżeli 
estymowane są parametry c

i,
 model określamy jako trójparametryczny (3PL). 

Przedstawiony model można estymować (szczególnie chodzi tutaj o para-
metr B) w taki sposób, by brane były pod uwagę wszystkie wyniki poszcze-
gólnych pytań. 

Klasyczne modele IRT nie są jednak wystarczające dla naszych celów, 
ponieważ niektóre pytania w analizowanych testach mają dłuższe skale, co 
zmusza nas do odwołania się do zgeneralizowanego modelu IRT – GRM 
(Granded Response Model), zaproponowanego już w  1969 r. przez Fumiko 
Samejima (1969). Model ten jest analogiczny do klasycznego IRT, z tym że 
przeznaczony jest dla zmiennych porządkowych o większej liczbie kategorii. 
Model można sformułować następująco:
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Lewa strona równania (2) oznacza prawdopodobieństwo odpowiedzi k 
na dane pytanie x

i
 (dla zmiennej porządkowej), po prawej stronie równania 

mamy różnicę funkcji dla dwóch kolejnych kategorii odpowiedzi, gdzie n
ik
 

określone jest w równaniu (3), a
i
 oznacza parametr dyskryminacyjny pyta-

nia i, z
m
 cechę ukrytą respondenta m, a B

ik
 „trudność” k-tej kategorii dla 

i-tego pytania. Analogicznie, gdy estymujemy jedynie parametr B (dla każ-
dego a

i
=1) – uzyskujemy model analogiczny do modelu Rascha, możemy 

również uzyskać analogiczny do tego modelu model jednoparametryczny 
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(1PL), gdy a  jest estymowane, lecz stałe dla wszystkich pytań, natomiast 
gdy estymujemy dwa parametry – otrzymujemy model dwuparametryczny 
(2PL). 

W  badaniu PISA estymacja parametrów, czyli poziomów umiejętności 
uczniów oraz trudności pytań, odpowiada iteracyjnemu procesowi znalezie-
nia ich najbardziej prawdopodobnych wartości przy zaobserwowanej struk-
turze odpowiedzi. Dla estymacji wyników poszczególnych uczniów stosu-
je się metodę największej wiarygodności. Dla estymacji wartości poziomu 
umiejętności w wyróżnionych dziedzinach różnych grup i podgrup uczniów 
stosuje się estymatory plausible values (PV). Otrzymujemy je za pomocą pro-
cedury losowania pięciu wartości z rozkładu prawdopodobieństwa wyesty-
mowanego wcześniej poziomu umiejętności. Uśrednienie wyników estymacji 
opartych na wartościach PV daje lepsze oszacowanie wartości parametrów 
w populacji, niż gdybyśmy oparli się na estymatorach WLE.

Testy oparte na metodologii badań PISA dają możliwość porównań mię-
dzynarodowych, ale nie tylko. Z uwagi na to, iż przeprowadzane są od 2000 r., 
możliwe jest porównanie wyników uzyskanych w tym badaniu z badaniami 
przeprowadzonymi w poprzednich latach i to nie tylko dla polskich uczniów. 
Jako że testy PISA w  Polsce przeprowadzone zostały w  2006  r. zarówno 
w szkołach gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych możliwe jest porówna-
nie ich z wynikami planowanych badań.

Procedura skalowania uogólnionym modelem Rascha umożliwia 
śledzenie przyrostu wiedzy uczniów. Wyniki pomiarów w dwóch punktach 
czasowych przedstawione są bowiem na tej samej skali. Jest to możliwe dzię-
ki zastosowaniu próbkowania macierzowego zadań o znanej charakterystyce. 
W praktyce oznacza to, iż poszczególni uczniowie w dwóch edycjach otrzy-
mują próbkę zadań o znanych charakterystykach, co pozwala umieścić ich 
wyniki na jednej skali, a zatem umożliwia pomiar przyrostu wiedzy. 

Do badań przyrostu wiedzy wykorzystane zostały również informacje 
o wynikach egzaminów zewnętrznych: wyniki sprawdzianu po szkole pod-
stawowej, egzaminu gimnazjalnego oraz wyniki matur lub egzaminów zawo-
dowych. Na podstawie tych egzaminów, z mniejszą precyzją niż w przypad-
ku testów PISA, również można śledzić postępy edukacyjne uczniów. Jednak 
używanie wyników egzaminacyjnych do określania przyrostu wiedzy mia-
ło charakter jedynie relatywny. Wykorzystany został zatem model analizy 
przyrostu wiedzy, który uwzględniał zarówno wyniki testowania PISA, jak 
i wyników egzaminów zewnętrznych. Taki model analizy zwiększał precyzję 
oceny osiągnięć uczniów, pozwalał również na zewnętrzną walidację wyni-
ków egzaminacyjnych. 
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3.12. Modele wielopoziomowe

Analizując osiągnięcia szkolne uczniów i przyrost tych osiągnięć, wyko-
rzystano wielopoziomowe modele regresji. Przede wszystkim był to model 
dwupoziomowy, w którym zmiennymi z pierwszego poziomu były wyniki 
testów i egzaminów oraz indywidualne cechy jednostek, a zmiennymi z dru-
giego poziomu – charakterystyki szkoły lub klasy. W notacji algebry macie-
rzy model dwupoziomowy można przedstawić jako:

y
ij
 = x'

ij
β + z'ijζj + εij

Gdzie indeksy dolne oznaczają i-tego ucznia w  j-tej szkole (a  ogólniej – 
w  j-tej kategorii z drugiego poziomu); x'

ij
 = (l, x

1ij 
, x

2ij 
… x

nij 
) jest wekto-

rem zmiennych niezależnych (dla zmiennych z różnych poziomów agrega-
cji i zmiennych interakcyjnych) dla tzw. efektów stałych (fi xed), określonych 
przez wektor β' = (β

0
, β

1
,…β

n
); z kolei wektor z’ij = (1, z1ij) jest wektorem 

zmiennych niezależnych dla efektów losowych (random), wyrażonych przez 
wektor ζj = (ζ0j ,ζ1j). Symbol εij identyfi kuje błąd przewidywania.

Dla ułatwienia interpretacji zapiszemy – za pomocą układu równań li-
niowych – prosty model wielopoziomowy ze zmiennymi niezależnymi zde-
fi niowanymi na poziomie jednostek (x) i kategorii z drugiego poziomu (w): 

Poziom jednostek (1):  y
ij
 = η0j  + η1j xij 

+ εij

gdzie: 

Poziom grupowy (2): η0j = γ00 + γ01 wj  
+ ζ0j

 η1j = γ10 + γ11 wj  
+ ζ1j

Jak widać, model wielopoziomowy przypomina model klasycznej regresji. 
Różnica polega na dodaniu dwóch równań, w których zmiennymi zależnymi 
są parametry uzyskane dla pierwszego równania, a mianowicie – stała regre-
sji η0j oraz współczynnik nachylenia ηj dla zmiennej niezależnej (x). Modele 
z drugiego, „grupowego” poziomu (2) „wyjaśniają” zmienność współczynni-
ków regresji z poziomu jednostkowego (η0j i ηj) za pomocą zmiennych z po-
ziomu grupowego (w). W przypadku naszych analiz zmiennymi są charakte-
rystyki szkoły lub klasy. Charakterystyki indywidualne i rodzinne określone 
w wektorze zmiennych niezależnych (x). Zastosowanie tego modelu pozwala 
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więc nie tylko odpowiedzieć na pytanie, jak czynniki indywidualne i rodzin-
ne wpływają na wynik uczniów i  przyrost tych wyników, ale również jak 
zmienne z wyższego poziomu oddziałują na zależności między zmiennymi 
zdefi niowanymi na poziomie uczniów.

Model dwupoziomowy można również przedstawić w  postaci jednego 
równania (tzw. mixed model). 

y
ij
 = γ00+ γ01 wj  

+ γ10 xij
+ γ11(wj  

x
ij
) + ζ0j + ζ1j xij 

+ εij

Od równania klasycznej regresji liniowej różni się on jedynie bardziej 
złożoną specyfi kacją „błędów”. W modelu wielopoziomowym, oprócz para-
metru dla „błędu” identyfi kującego „niewyjaśnioną” zmienność na poziomie 
jednostek, uwzględniane są również „błędy” (ζ0j ,ζ1j) charakteryzujące „nie-
wyjaśnioną” zmienność na poziomie grupowym.

Z uwagi na skomplikowany charakter modelu, wszystkie estymacje opie-
rały się na metodzie największej wiarygodności. 

W  analizie zostały użyte również modele edukacyjnej wartości doda-
nej. Logika modelowania edukacyjnej wartości dodanej jest analogiczna, jak 
w przypadku modelowania wielopoziomowego. De facto modele edukacyjnej 
wartości dodanej to modele wielopoziomowe z losową stałą, gdzie zmienną 
wyjaśnianą jest wynik przeprowadzonego testu, a zmienną wyjaśniającą wy-
nik testu przeprowadzanego wcześniej. 

Edukacyjną wartość dodaną można oznaczyć tutaj jako ζ0j. Jest to efekt 
szkoły w przewidywaniu indywidualnego wyniku dla y

ij
, precyzyjniej relatywny 

efekt szkoły w stosunku do wartości przewidywanej dla całej populacji szkół γ
00

. 
Jest to efekt warunkowy, czyli estymowany przy założeniu, że wszystkie inne 
czynniki pozostają bez zmian, „pozostają zawieszone”. W  naszym wypadku 
tym innym czynnikiem wyrażonym explicite jest wartość wcześniejszego wy-
niku testowania. Wartość γ

00
 jest zatem tym, co szkoła „dodała” (lub dodałaby, 

gdyby chodzili do niej inni uczniowie) bez względu na to, jakie wyniki ucznio-
wie otrzymali ze sprawdzianu po szkole podstawowej. Dzięki modelom wielo-
poziomowym możliwe jest zatem estymowanie wartości dodanej dla szkół. 

Dzięki zastosowaniom wielopoziomowych modeli szacowania eduka-
cyjnej wartości dodanej można wyznaczyć bardzo precyzyjne oszacowania 
przedziałowe na podstawie bayesowskich predykcji aposteriori. Predykcje te 
w przypadku oszacowań punktowych dają również minimalną kwadratową 
funkcję błędu oszacowania i mówi się o nich, iż są BLUP, czyli Best Linear 
Unbiased Predictors (najlepszymi liniowymi nieobciążonymi błędem predyk-
cjami) dla całej populacji. 
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3.13. Dostępność do materiałów, bazy danych, rezultatów 

Wszelkie wytworzone materiały i dokumenatcja znajdują się w serwisie 
poświęconym badaniu na stronie internetowej Instytutu Filozofi i i Socjolo-
gii Polskiej Akademii Nauk (www.ifi span.waw.pl).

Zapewniono dostęp do bazy danych wsparty opisem szczegółowym.

3.14. Podsumowanie

Badanie podłużne: „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szko-
ły pogimnazjalne” („Dalsza Nauka i  Praca”, DNiP) jest elementem szer-
szej strategii rozwijania metod wykorzystywania wyników egzaminów ze-
wnętrznych do oceny efektywności nauczania. W projekcie DNiP uzyskano 
różnorodne dane, dzięki którym możliwa jest budowa modeli opisujących 
trajektorie edukacyjne uczniów, przy kontroli czynników indywidualnych, 
rodzinnych i  szkolnych. Metodologia tego badania umożliwia stworzenie 
różnych metod szacowania wskaźników edukacyjnej wartości dodanej.

Punktem wyjścia do badania ścieżek rozwoju edukacyjnego młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych było badanie OECD PISA, realizowane jako 
polska „opcja narodowa”. Badanie było trzyetapowym panelem, jednakże za-
sadniczy proces doboru próby związany był z etapem I, a więc z „opcją na-
rodową” programu OECD PISA 2009. Do badania dobrano próbę liczą-
cą 100 liceów ogólnokształcących, 60 średnich szkół zawodowych (w  tym 
54 technika i 6 liceów profi lowanych) oraz 40 zasadniczych szkół zawodo-
wych. Liczba szkół w poszczególnych warstwach dobrana była ze względu 
na możliwości późniejszej analizy i nie wynikała bezpośrednio z udziału po-
szczególnych kategorii szkół w populacji. Zapewnienie reprezentatywności 
ze względu na typ szkoły osiągane było poprzez ważenie. Jednakże oceniając 
wpływ niepełnej realizacji próby na wyniki badania, można wyróżnić czyn-
nik zaburzenia reprezentatywności ze względu na typ szkoły oraz zaburzenia 
reprezentatywności ze względu na inne cechy będące przedmiotem badania 
(jak np. wyniki pomiaru ON PISA czy dane o wynikach egzaminu gimna-
zjalnego).

Badanie składa się z dwóch komponentów: ilościowego oraz jakościowe-
go. Na komponent ilościowy składa się wieloaspektowy pomiar narzędziami 
kognitywnymi (zadania PISA), pomiar kwestionariuszami psychologiczny-
mi oraz pomiar ankietami i kwestionariuszami do identyfi kowania zmien-
nych kontekstowych. W komponencie jakościowym badaniem objęto wylo-
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sowanych 30 liceów ogólnokształcących. Zaletą badania jakościowego była 
konfrontacja danych na temat wskaźnika EWD (uzyskanego z podejścia ilo-
ściowego) z danymi pozyskanymi za pomocą technik jakościowych: obser-
wacji, wywiadów pogłębionych z dyrektorami szkół, nauczycielami, rodzica-
mi oraz wywiadów grupowych z uczniami.
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Rozdział 4.

TRAFNOŚĆ TESTÓW EGZAMINACYJNYCH

Artur  Pokropek

4.1. Uwagi wstępne 

Współczesne, rozszerzone, rozumienie trafności pomiaru (Messick, 1989, 
1996a, 1996b) defi niuje ją w kategoriach zdolności formułowania, na podsta-
wie wyników pomiaru, wniosków dotyczących konkretnych funkcji pomiaru. 
Trafność pomiaru w tym ujęciu to charakterystyka, która odnosi się do relacji 
między narzędziem pomiarowym, a celami, jakie są przed nim stawiane.

Z  technicznej, pomiarowej perspektywy głównym celem Edukacyjnej 
Wartości Dodanej (EWD) jest precyzyjne oszacowanie relatywnego przyro-
stu umiejętności szkolnych uczniów. Jest to zatem jeden z najbardziej ogól-
nych celów, jakie można postawić wobec wskaźnika statystycznego.

Aby oszacować relatywny przyrost wiedzy uczniów w szkołach, niezbęd-
ne są pomiary umiejętności w momencie, gdy rozpoczynają i kończą naukę. 
Warunkiem koniecznym trafności EWD jest precyzja tych pomiarów, czyli 
stopień, w jakim nadają się one do szacowania relatywnego przyrostu wie-
dzy. Nawet najbardziej wyrafi nowane metody statystyczne nie pomogą, je-
żeli podstawa szacowania EWD okaże się niedostosowana do celów, jakie 
są przed tym wskaźnikiem stawiane. Oczywistym jest bowiem, że nie moż-
na szacować przyrostu umiejętności, jeżeli nie dysponuje się zadowalający-
mi pomiarami samych umiejętności. W tym rozdziale zajmiemy się specy-
fi cznym elementem trafności EWD: trafnością testów wykorzystywanych 
w modelowaniu EWD. 

A r t u r  Po k r o p e k, Instytut Filozofi i i Socjologii, Polska Akademia Nauk; e-mail: 
apokropek@ifi span.waw.pl
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Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej, dla polskich skal wyko-
rzystywanych w modelowaniu wskaźnika maturalnego, omówiono i zweryfi -
kowano, podstawowe postulaty trafności stawiane przed skalami pomiarowy-
mi wykorzystywanymi do modelowania EWD na całym świecie. W drugiej 
części trafność skal pomiarowych została zbadana pośrednio poprzez po-
równanie ich ze skalami badania PISA 2009. W części trzeciej zaś zbadana 
została trafność polskich egzaminów w odniesieniu do zewnętrznych kry-
teriów: inteligencji mierzonej testem Ravena oraz stosunku uczniów do czy-
tania. 

Wszystkie analizy przedstawione w tym rozdziale przeprowadzone zosta-
ły na próbie uczniów z badania (patrz rozdział 3), która ograniczona została 
do uczniów liceów ogólnokształcących, czyli 2616 osób badanych. Takie po-
sunięcie ogranicza ocenę trafności wskaźników jedynie do szkół licealnych. 
Zabieg ten był konieczny, gdyż dla innych szkół kończących się egzaminem 
maturalnym nie dysponujemy odpowiednią liczbą danych do wiarygodnej 
oceny trafności egzaminów.

4.2. Postulaty trafności miar wykorzystywanych 
w  modelowaniu EWD

W literaturze poświęconej trafności wskaźnika EWD pojawia się, w róż-
nych formach, pięć postulatów odnoszących się do skal pomiarowych wy-
korzystywanych w konstrukcji wskaźnika EWD (por. Linn, 2008; Reckase, 
2008). Skale wykorzystywane w modelowaniu EWD powinny zatem:

(1) być interwałowe;
(2) być wysoce rzetelne;
(3) nie być obciążone błędami nielosowymi;
(4) mierzyć ten sam konstrukt (dla jednej miary EWD);
(5) być skonstruowane z zachowaniem odpowiedniej reprezentacji treści 

nauczania.

Z  teoretycznego punktu widzenia spełnienie wszystkich postulatów 
otwiera możliwość szacowania trafnej miary EWD. Jeżeli inne postulaty od-
noszące się do założeń przyjętych modeli statystycznych służących szacowa-
niu EWD pozostaną spełnione, to potwierdzenie postulatów trafności miar 
wykorzystywanych w  modelowaniu EWD będzie silnym potwierdzeniem 
trafności całego narzędzia. Natomiast wskazanie na naruszenie przynajmniej 
jednego z postulatów dyskredytuje miarę EWD. 
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4 . 2 . 1 . Wy m ó g  i n t e r w a ł o w e g o  c h a r a k t e r u  s k a l

Pomiar edukacyjny sprowadza się do tego, aby ukryte umiejętności 
uczniów, wyrażane poprzez rozwiązywanie zadań testowych, przedstawić za 
pomocą systemu liczbowego. Innymi słowy, ukryte umiejętności ucznia sta-
ramy się przedstawić na skali liczbowej o  zdefi niowanych właściwościach. 
Właściwości identyfi kujące skalę interwałową zakładają równe różnice mię-
dzy punktami skali, które odzwierciedlają takie same różnice na nieobser-
wowanej „skali” umiejętności uczniów. Na interwałowej skali różnica mię-
dzy uczniem, który otrzymał 30 i 20 punktów, jest taka sama, jak między 
uczniem, który otrzymał punktów 50 oraz tym, który uzyskał punktów 40. 

Założenie o skali interwałowej jest o tyle ważne, że większość analiz sta-
tystycznych, w tym modeli wykorzystywanych do szacowania EWD, zakła-
da przynajmniej interwałowy charakter skali. Jeżeli skala nie ma charakteru 
przedziałowego, wyniki szacowania EWD będą obarczone błędami (Rear-
don, Raudenbush, 2009). 

Niektóre skale używane do przedstawiania wyników egzaminacyjnych 
nie są z założenia skalami interwałowymi, jak np. skale centylowe. Inne, tak 
jak suma zdobytych punktów, budzą uzasadnione wątpliwości co do inter-
wałowego charakteru (por. Jakubowski, Pokropek, 2009, s. 14–17; Pokropek, 
2013, s. 145–157). Jedynie skale szacowane na podstawie modelowania IRT 
(szczególnie zaś poprzez model Rascha: por. Wright, Masters, 1982) mają 
teoretyczne podstawy do tego, by mogły być uważane za skale interwałowe, 
choć i tutaj wśród specjalistów nie ma pełnej zgodności (por. Kolen, Brannan, 
2004). Na podstawie założenia modelowania IRT można twierdzić, że funk-
cja odpowiedzi na zadanie (IRF Item Response Function) nie jest zdefi niowana, 
dopóki skala θ nie ma właściwości interwałowych. Zatem jeżeli model IRT 
jest dobrze dopasowany do danych, to uzyskane na jego podstawie wyniki 
również powinny mieć charakter interwałowy (Reckase, 2008, s. 4).

W  przypadku polskiego wskaźnika maturalnego skale tworzone są na 
podstawie modelowania IRT, narzędzia, które pozwala zakładać interwało-
wy charakter skali. Zarówno wskaźniki końcowe (maturalny wskaźnik hu-
manistyczny i  maturalny wskaźnik matematyczno-przyrodniczy, por. Po-
kropek, 2008), jak i wskaźniki „na wejściu” (wskaźnik oparty na podstawie 
wyniku egzaminu gimnazjalnego: części humanistycznej i  matematyczno-
-przyrodniczej, por. Pokropek, Żółtak, 2012) szacowane są dwuparametrycz-
nym modelem IRT.

Najsłabszym testem sprawdzającym interwałowy charakter skali jest po-
równanie uzyskanych rozkładów wyników do rozkładu normalnego (Reckase, 
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2008). Jeżeli obserwowalny rozkład wyników uzyskanych na podstawie mo-
delowania IRT nie ma rozkładu normalnego (rozkład jest bardzo skośny, wy-
stępują silne efekty „podłogowe” lub „sufi towe”), z dużą dozą pewności może-
my odrzucić założenie co do interwałowego charakteru skali. Jeżeli uzyskane 
rozkłady nie odbiegają znacząco od kształtu rozkładu normalnego, to na ich 
podstawie można potwierdzić tezę o interwałowym charakterze wykorzysty-
wanych skal. 

Rysunek 1. Wyskalowane rozkłady gęstości wyników uczniów z próby badaw-
czej dla skal stosowanych w szacowaniu EWD

Na rysunku 1 przedstawiono wyskalowane za pomocą metod IRT roz-
kłady wyników dla sześciu skal stworzonych dzięki modelowaniu IRT. Jak 
widać, nie znajdujemy tutaj znacznych odchyleń od kształtu rozkładu nor-
malnego16.

W tabeli 1 przedstawiono wyniki testu Shapiro-Francia (1972), badają-
cego odstępstwa rozkładu zmiennych od rozkładu normalnego. Jest to je-

16 Należy dodać, iż grafi czna inspekcja dopasowania zadań do modelu wskazuje na do-
bre dopasowanie modelu danych. Poprzestano tutaj na grafi cznej inspekcji, gdyż przy tak du-
żych próbach brak jest dobrych wskaźników dopasowania dla modeli IRT. 
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den z niewielu testów działających zadowalająco dla dużej liczby obserwacji 
(lecz nieprzekraczającej 5000 obserwacji; Royston, 1992). W przypadku in-
nych znanych testów statystycznych górny limit jednostek obserwacji wyno-
si 1000, a dla niektórych jest on nawet niższy. Należy jednak podkreślić, iż 
test Shapiro-Francia i inne testy badające normalność zmiennych nie są tutaj 
w pełni konkluzywne, gdyż zakładają one, iż analizowany zbiór danych za-
wiera całą populację, a nie jest losowo dobraną próbką – tak jak w omawianej 
sytuacji. W przypadku próby statystyka testowa z będzie zatem przeszaco-
wana, gdyż mamy do czynienia z próbką, a poziom istotności statystycznej, 
z jaką możemy odrzucić hipotezę mówiącą o tym, że rozkład ma kształt nor-
malny, będzie niedoszacowany. Wartości te należy zatem traktować orienta-
cyjnie i bardziej polegać na wartości testowej W’ niż na wnioskowaniu sta-
tystycznym. Wartość testowa W’ testu Shapiro-Francia sugeruje, jak bardzo 
badany rozkład przypomina rozkład normalny. Wartość 1 oznacza idealną 
zbieżność, wartości poniżej 1 oznaczają coraz mniejsze podobieństwo. Dwie 
ostatnie kolumny przedstawiają wartość testu z  i  poziom istotności staty-
stycznej, z  jaką możemy odrzucić hipotezę potwierdzającą fakt, że rozkład 
ma kształt normalny.

Tabela 1. Test Shapiro-Francia badający normalność rozkładu wyników egza-
minacyjnych

Egzamin N W’ z P>z

Matura wskaźnik humanistyczny 2607 0,99789 2,96 0,00153

Matura wskaźnik mat.-przyr. 2607 0,99661 4,12 0,00002

Matura język polski 2607 0,99891 1,36 0,08698

Matura matematyka 2607 0,99428 5,39 0,00001

EG wskaźnik humanistyczny 2606 0,99185 6,25 0,00001

EG wskaźnik mat.-przyr. 2605 0,99767 3,20 0,00069

Dla każdego wskaźnika statystyka W’ jest niezwykle wysoka i w żadnym 
wypadku nie jest mniejsza niż 0,99. Oznacza to, że badane rozkłady są bar-
dzo zbliżone do rozkładu normalnego. Choć dla każdego wyniku egzamina-
cyjnego, oprócz wskaźnika odnoszącego się do egzaminu z  języka polskie-
go zdawanego na maturze, podane statystyki testowe sugerują, iż możemy 
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odrzucić hipotezę o normalności rozkładu, należy pamiętać o tym, że testy te 
przeznaczone są dla całej populacji, a nie tylko próby. Trzeba zatem poprze-
stać na stwierdzeniu, że wyniki sugerują, iż każdy wskaźnik egzaminacyjny 
wykorzystywany w konstrukcji maturalnej EWD ma rozkład bardzo zbliżo-
ny do rozkładu normalnego. 

Po uwzględnieniu w analizie zarówno wyników grafi cznych, jak i analiz 
statystycznych, konkluzja odnosząca się do interwałowego charakteru skal 
może być więc następująca: nie ma żadnych silnych dowodów na to, że skale 
wykorzystywane w EWD maturalnym mają charakter inny niż interwałowy.

4 . 2 . 2 . Wy m ó g  z a d o w a l a j ą c e j  r z e t e l n o ś c i

Rzetelność jest fundamentalną własnością testu, która decyduje o precy-
zji pomiaru umiejętności uczniów. Jeżeli test nie jest rzetelny, precyzja oce-
ny umiejętności ucznia na jego podstawie jest niewielka. Na podstawie testu 
o niskiej rzetelności nie powinno się wypowiadać o osiągnięciach szkolnych 
ucznia, czy podejmować na jego podstawie decyzji, które mogą wpływać na 
indywidualne losy jednostki. Jeżeli test ma bardzo niską rzetelność, nie po-
winno go się również używać do oceny pracy szkoły, tak za pomocą zwykłych 
średnich, jak i miar EWD. Dodatkowo niska rzetelność testów łamie założe-
nia modelowania wykorzystywanego w konstrukcji EWD i może prowadzić 
do poważnych błędów w wyliczaniu wskaźnika (por. Pokropek, 2010, 2013).

Istnieje kilka miar rzetelności testu, jednak zdecydowanie najpopular-
niejszą jest Alfa Cronbacha, stosowana w Klasycznej Teorii Testów (KTT). 
Dzięki temu wskaźnikowi można oszacować przybliżoną wartość rzetelności 
testu. Obliczenie wskaźnika nie jest trudne i sprowadza się do użycia jedne-
go wzoru:

 

gdzie:
k – liczba zadań w teście
σ2

i – wariancja dla i-tego zadania
σ2

suma – wariancja wyniku sumarycznego

O wysokich wskaźnikach rzetelności mówi się, gdy wskaźnik Alfa Cron-
bacha jest wyższy niż 0,9. Wartości mieszczące się w przedziale 0,70–0,89 
uznaje się zwyczajowo za niezbyt wysokie, lecz do zaakceptowania. Gdy rze-
telność testu znajduje się w przedziale 0,60–0,69, jest to sytuacja alarmująca, 
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choć w określonych wypadkach do zaakceptowania (tylko gdy wynik testowy 
jest zmienną zależną). Testy charakteryzujące się rzetelnością poniżej 0,60 
w zasadzie nie nadają się do dalszych analiz statystycznych, zamiast informa-
cji niosą one przede wszystkim szum spowodowany błędem pomiaru ( Jaku-
bowski, Pokropek, 2009).

Tabela 2. Wartości wskaźnika Alfa Cronbacha i jego interpretacja

Alfa Cronbacha Interpretacja

1,00–0,90 Wysoka rzetelność, test bardzo rzetelny

0,70–0,89 Rzetelność przeciętna, spójność testu do zaakceptowania

0,60–0,69 Rzetelność niska, w pewnych warunkach do zaakceptowania

0,00–0,59 Bardzo niska rzetelność, sugeruje, że test nie jest spójny i wskazuje 
na potrzebę jego analizy merytorycznej

Alfa Cronbacha, jakkolwiek prosta do wyliczenia i  szeroko stosowana, 
ma jednak kilka wad. Po pierwsze, nie najlepiej nadaje się do szacowania 
rzetelności testów, w  których poszczególne zadania mają różne długości 
skal. W  takim przypadku będzie przejawiać tendencję do zaniżania osza-
cowywanych wartości rzetelności (Lord i  in., 1968). Po drugie, posługując 
się Alfą Cronbacha, nie jesteśmy w stanie oszacować rzetelności dla złożo-
nych wskaźników, w których różni uczniowie rozwiązują różne zestawy za-
dań. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wskaźników maturalnych, które 
stworzone zostały na podstawie dwóch lub większej liczby egzaminów. Ma-
turalny wskaźnik matematyczny powstał na podstawie egzaminu z matema-
tyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym (czyli na podstawie dwóch 
testów); wskaźnik matematyczno-przyrodniczy na podstawie egzaminów 
z matematyki i wszystkich egzaminów z przedmiotów przyrodniczych (fi zy-
ka, biologia, geografi a, informatyka, chemia) na dwóch poziomach: rozsze-
rzonym i podstawowym. Analogicznie konstruowane są: wskaźnik poloni-
styczny i matematyczno-przyrodniczy. 

Jako alternatywną miarą rzetelności posłużyliśmy się więc oszacowaniem 
na podstawie wyników dwuparametrycznego modelu IRT, estymowanego 
w odniesieniu do danych z egzaminu gimnazjalnego. Podobnie jak w KTT, 
przy podejściu odwołującym się do IRT, wariancję wyniku prawdziwego 
można rozbić na dwa składniki:
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gdzie x oznacza wzór odpowiedzi ucznia (uczniowie o tym samym wzorze 
odpowiedzi to tacy, którzy uzyskali dokładnie taką samą punktację za każde 
z zadań w teście), θ to prawdziwy poziom umiejętności, a   to przewidywany 
poziom umiejętności.

Pierwszy składnik prezentowanego wzoru odnosi się do niepewno-
ści oszacowania parametru umiejętności dla uczniów charakteryzujących 
się tym samym wzorem odpowiedzi. Wartość oczekiwana tego parametru 
w  przestrzeni możliwych wzorów odpowiedzi to średnia niepewność sza-
cowania umiejętności uczniów. Natomiast drugi komponent to wariancja 
szacowanych umiejętności uczniów o różnych wzorach odpowiedzi. Tak jak 
w klasycznej teorii testu, wariancja wyniku jest więc sumą wariancji wynika-
jącej z błędu pomiaru i wariancji wyników prawdziwych. W związku z tym 
wskaźnik rzetelności może zostać obliczony jako stosunek wariancji wyni-
ków prawdziwych do całkowitej wariancji wyników pomiaru (Scheerens, 
Glass, Th omas, 2003, s. 148):

Do interpretacji poziomu rzetelności można stosować wytyczne z tabe-
li 2. Rzetelność szacowana obiema miarami odnosi się do podobnego kon-
struktu, jedynie technika szacowania jest tutaj odmienna. 

W tabeli 3 przedstawiono miary rzetelności dla sześciu egzaminów wy-
korzystywanych w  modelowaniu EWD. Dla wszystkich z  nich policzony 
został wskaźnik rzetelności oparty na modelowaniu IRT. Alfa Cronbacha 
policzona została wyłącznie dla testów gimnazjalnych, gdyż tylko w  tym 
przypadku wszyscy uczniowie rozwiązywali wszystkie zadania. Należy rów-
nież dodać, że wszystkie miary rzetelności policzone zostały po usunięciu 
zadań o mocy różnicującej niższej niż 0,2 (w obrębie każdego testu)17, tak jak 
przyjęte zostało to w metodologii szacowania EWD. Bez tego zabiegu rze-
telność skal jest znacznie niższa.

17 Liczba usuniętych zadań różni się w zależności od egzaminu i wynosi od 0 do 17%. 
Ogólnie usunięto 5% z oryginalnej puli zdań.
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Tabela 3. Miary rzetelności egzaminów używanych w modelowaniu EWD dla 
szkół maturalnych

Egzamin
Wskaźnik rzetelności

Alfa IRT

Matura wskaźnik humanistyczny - 0,81

Matura wskaźnik mat.-przyr. - 0,94

Matura język polski - 0,81

Matura matematyka - 0,93

EG wskaźnik humanistyczny 0,81 0,81

EG wskaźnik mat.-przyr. 0,90 0,91

Każdy z badanych testów odznacza się przynajmniej przeciętną rzetelno-
ścią, a maturalny wskaźnik matematyczno-przyrodniczy, matura z matema-
tyki oraz gimnazjalny wskaźnik matematyczno-przyrodniczy charakteryzują 
się rzetelnością ponadprzeciętną. Wyniki tych analiz sugerują, iż rzetelność 
w przypadku wskaźników matematycznych i matematyczno-przyrodniczych 
nie stanowi bariery dla modelowania EWD. Co do wskaźników opartych na 
przedmiotach humanistycznych ocenę tę można powtórzyć z nieco mniejszą 
dozą pewności. 

4 . 2 . 3 . Wy m ó g  b r a k u  b ł ę d ó w  n i e l o s o w y c h 
( z r ó ż n i c o w a n e  f u n k c j o n o w a n i e  z a d a ń )

Test nie będzie trafny wtedy, gdy będzie mierzył coś, czego mierzyć nie 
powinien. Test oprócz zakładanej umiejętności szkolnej może na przy-
kład „mierzyć płeć” ucznia. Dzieje się tak, gdy zadania w  teście są stron-
nicze płciowo, tj. prawdopodobieństwo poprawnej odpowiedzi zależy nie 
tylko od poziomu umiejętności ucznia, ale również od płci osoby rozwią-
zującej zadanie. Oczywiście płeć nie jest jedynym elementem, który może, 
niezależnie od umiejętności ucznia, wpływać na poziom rozwiązania zada-
nia. Do innych należą także: pochodzenie ucznia, status społeczno-ekono-
miczny rodziny, wielkość miejscowości itp. W trafnym pomiarze cechy te 
nie powinny mieć znaczenia dla trudności zadania przy kontroli poziomu 
umiejętności ucznia. Innymi słowy, dwoje uczniów o tym samym poziomie 
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umiejętności nie powinno mieć żadnej bonifi katy w  wykonywaniu zadań 
z powodu tego, że różnią się pochodzeniem, płcią czy kapitałem społecz-
nym rodziców. Test ma bowiem mierzyć umiejętności szkolne, nie zaś inne 
cechy uczniów. Zadania nie powinny być stronnicze.

Ustalenie, czy zadanie jest stronnicze, czy nie, wymaga wiedzy eksperc-
kiej i analiz statystycznych, które pokażą, czy zadanie funkcjonuje w sposób 
zróżnicowany w badanych grupach, a precyzyjniej rzecz ujmując, czy praw-
dopodobieństwo poprawnego rozwiązania zadania w różnych grupach, przy 
kontroli poziomu umiejętności, jest takie samo czy różne. Zróżnicowane 
funkcjonowanie zadania w grupach jest zatem warunkiem koniecznym, acz 
niewystarczającym dla zaistnienia stronniczości. Zróżnicowane funkcjono-
wanie zadania może bowiem wynikać z błędnie wyspecyfi kowanego modelu 
skalowania lub wielowymiarowego charakteru testu. W pewnych sytuacjach 
zróżnicowane funkcjonowanie zadania może zostać uznane przez ekspertów 
za naturalne w danym kontekście pomiarowym. W każdej sytuacji zadania 
funkcjonujące różnie między grupami uczniów powinny być wnikliwie zba-
dane.

Do zbadania zróżnicowanego funkcjonowania zadań wykorzystywanych 
w pomiarach umiejętności, wykorzystywanych w modelowaniu EWD wy-
brana została prosta, ale efektywna metoda oparta na modelu regresji dla 
zmiennych porządkowych. Analiza odwołująca się do modelu regresji pro-
wadzona jest w  kilku krokach. W  pierwszym należy stworzyć wskaźnik 
umiejętności uczniów. Może być to prosta suma, wynik analizy głównych 
składowych, wynik konfi rmacyjnej analizy czynnikowej, czy wynik skalowa-
nia na podstawie modelowania IRT – ostatnia metoda zastosowana została 
w naszym przypadku. Następnie estymowane są modele regresji dla zmien-
nych o charakterze porządkowym – osobno dla każdego zadania – w których 
zmienną wyjaśnianą jest poziom rozwiązania zadania (ile punktów zosta-
ło zdobytych przez ucznia), a zmiennymi wyjaśniającymi są: poziom umie-
jętności ucznia i zmienna, co do której mamy przypuszczenie, iż może być 
odpowiedzialna za stronniczy charakter zadania. Przy wykorzystaniu regre-
sji modele służące do analizy zróżnicowanego funkcjonowania zadania mają 
następującą postać:

ologit(πki) = β0 + β1θ' + β2G

W  modelach tych odpowiedź na daną k-tą liczbę punktów na zada-
nie i  jest funkcją: stałej regresji i  dwóch zmiennych: poziomu umiejętno-
ści ucznia (θ') i zmiennej mogącej odpowiadać za stronniczość zadania (G). 
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W przypadku braku zróżnicowanego funkcjonowania zadania, parametr β2 
(przy kontroli θ') powinien być nieistotny statystycznie i bliski zeru. Istot-
na powinna być tylko wartość parametru β1. Inaczej będzie, gdy mamy do 
czynienia ze zróżnicowanym funkcjonowaniem zadania – w takim przypad-
ku zmienna opisująca charakterystykę związaną ze zmienną opisującą grupę 
powinna być statystycznie istotna. Zróżnicowanie funkcjonowania zadania 
badane w taki sposób zwykło nazywać się stronniczością jednorodną (uni-
form diff erential item functioning). Istnieją inne rodzaje stronniczości, których 
nie będziemy tutaj poruszać, w  porównaniu ze stronniczością jednorodną 
mają one jednak marginalne znaczenie. Wszystkie obliczenia przeprowa-
dzone na potrzeby tego rozdziału uwzględniają wagi i złożony schemat do-
boru próby. Do szacowania błędów standardowych regresji wykorzystywane 
zostały wagi replikacyjne.

Wyniki analizy zróżnicowanego funkcjonowania zadań dla zadań wyko-
rzystywanych w konstrukcji wskaźników maturalnych przedstawiono w ta-
belach 4, 5 i 6. Do prezentacji wyników przyjęto strategię analogiczną do 
wykorzystywanej w  raportach Educational Testing Service (Zwick, Th ayer, 
Lewis, 1999), przy czym należy pamiętać, iż strategia ta nie odzwierciedla 
w pełni metodologii Educational Testing Service, a jest jedynie przybliżeniem 
mającym ułatwić interpretację wyników. Zróżnicowane funkcjonowanie za-
dań podzielono na trzy klasy: A, B, C, gdzie A oznacza zróżnicowanie pomi-
jalne, B – średnie, C – duże. Kategoria C przyznawana była wszystkim zada-
niom, w których współczynnik β2 był istotny statystycznie (p<0,05) i wynosił 
więcej niż 0,64. Stronniczość kategorii B przyznawana została wszystkim 
zadaniom, gdzie współczynnik β2 był istotny statystycznie (p<0,05) i wyno-
sił więcej niż 0,43, ale mniej niż 0,64. Pozostałe zadania trafi ały do kategorii 
A. Dodatkowo klasyfi kacja zawiera informację, dla której grupy zadanie jest 
łatwiejsze: zadania faworyzujące grupę ogniskową zostały oznaczone symbo-
lem „+”, natomiast zadania faworyzujące grupę referencyjną, symbolem „-”. 

W  tabeli 4 przedstawiono wyniki analizy zróżnicowanego funkcjono-
wania zadań ze względu na płeć. Tutaj kategorią ogniskową są dziewczęta, 
a kategorią referencyjną chłopcy. W każdym wskaźniku liczba zadań sklasy-
fi kowanych jako funkcjonujące różnie wynosi ponad 13% (nie licząc matural-
nego wskaźnika z języka polskiego, gdzie odnajdujemy 4% zadań potencjal-
nie stronniczych). Sytuacja wygląda szczególnie dramatycznie dla wskaźnika 
matematyczno-przyrodniczego – około 30% zadań jest potencjalnie stron-
nicza. Zróżnicowane funkcjonowanie zadań układa się ponadto w widocz-
ny wzór. Z  reguły zadania humanistyczne rozwiązywane są łatwiej przez 
dziewczęta, natomiast zadania matematyczno-przyrodnicze przez chłopców. 
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Tabela 4. Zróżnicowane funkcjonowanie zadań ze względu na płeć uczniów 
(kategoria ogniskowa dziewczęta, kategoria referencyjna chłopcy, zadania fawo-
ryzujące grupę ogniskową zostają oznaczone symbolem „+”, natomiast zadania 
faworyzujące grupę referencyjną symbolem „-”)

Egzamin liczba 
zadań 

ogółem

liczba zadań z dif % zadań

B+ C+ B- C- B+ C+ B- C-

Matura wskaźnik humanistyczny 124 3 5 0 13 2% 4% 0% 10%

Matura wskaźnik mat.-przyr. 275 6 15 14 20 2% 5% 5% 7%

Matura język polski 24 0 1 0 0 0% 4% 0% 0%

Matura matematyka 45 2 0 3 1 4% 0% 7% 2%

EG wskaźnik humanistyczny 47 0 0 2 5 0% 0% 4% 11%

EG wskaźnik mat.-przyr. 49 5 1 3 6 10% 2% 6% 12%

Tabela 5. Zróżnicowane funkcjonowanie zadań ze względu na lokalizację szkoły 
(kategoria ogniskowa wieś, kategoria referencyjna miasto)

Egzamin liczba 
zadań 

ogółem

liczba zadań z dif % zadań z

B+ C+ B- C- B+ C+ B- C-

Matura wskaźnik humanistyczny 124 0 8 4 5 0% 6% 3% 4%

Matura wskaźnik mat.-przyr. 275 3 13 0 7 1% 5% 0% 3%

Matura język polski 24 1 0 2 1 4% 0% 8% 4%

Matura matematyka 45 1 0 0 1 2% 0% 0% 2%

EG wskaźnik humanistyczny 47 2 0 6 3 4% 0% 13% 6%

EG wskaźnik mat.-przyr. 49 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Innymi słowy, dziewczęta o  tym samym estymowanym poziomie umiejęt-
ności mają wyższe prawdopodobieństwo udzielenia poprawnej odpowiedzi 
na zadania humanistyczne, a niższe na zadania przyrodnicze (w stosunku do 
chłopców).
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W tabeli 5 przedstawiono analizę zróżnicowanego funkcjonowania zadań 
ze względu na typ obszaru, w jakim znajduje się szkoła. Kategorią ognisko-
wą są tutaj szkoły wiejskie, natomiast kategorią referencyjną szkoły miejskie. 
W tym wypadku znacznie mniejszy procent zadań został oznaczonych jako 
istotnie różnie funkcjonujących w różnych grupach. Pewną zagadką jest duża 
liczba zadań potencjalnie faworyzujących uczniów wiejskich dla części huma-
nistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz dla matury z języka polskiego. 

W tabeli 6 przedstawione zostały wyniki analiz, w których jako zmien-
na potencjalnie wywołująca zróżnicowane funkcjonowanie zadań wykorzy-
stany został wskaźnik statusu ekonomiczno-społeczno-kulturowego rodziny 
ucznia ESCS (dokładny opis można znaleźć w  OECD, 2009). Wskaźnik 
został wystandaryzowany tak, że dla danych polskich uwzględniających wa-
żenie miał średnią 0, a  jego odchylenie standardowe wynosiło 1. Reguły 
przypisywania kategorii pozostały niezmienione. Należy pamiętać, iż w tym 
wypadku mamy do czynienia ze zmienną ciągłą, nie zaś grupującą.

Tabela 6. Zróżnicowane funkcjonowanie zadań ze względu na wskaźnik ESCS 
(kategoria ogniskowa niski ESCS, kategoria referencyjna wysoki ESCS)

Egzamin liczba 
zadań 

ogółem

liczba zadań z dif % zadań z dif

B+ C+ B- C- B+ C+ B- C-

Matura wskaźnik humanistyczny 124 2 0 2 0 2% 0% 2% 0%

Matura wskaźnik mat.-przyr. 275 0 0 4 4 0% 0% 1% 1%

Matura język polski 24 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Matura matematyka 45 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

EG wskaźnik humanistyczny 47 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

EG wskaźnik mat.-przyr. 49 0 0 0 0 0% 0% 0% 0%

Rezultaty przedstawione w tabeli 6 wskazują na brak znaczącego zróżni-
cowanego funkcjonowania zadania dla uczniów o różnym poziomie statusu 
ekonomiczno-społeczno-kulturowego rodziny. 

Aby podsumować wątek dotyczący stronniczości zadań należy stwierdzić, 
że może to być istotny problem dla trafności samych egzaminów. Szczegól-
nie duża liczba potencjalnie faworyzujących dziewczęta zadań humanistycz-
nych i defaworyzujących je zadań matematyczno-przyrodniczych wydaje się 
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niepokojąca. Budzącym obawy jest również fakt, iż system egzaminacyjny 
nie wypracował żadnych procedur kontrolujących to zjawisko, dlatego też 
trafność wskaźników opartych na zadaniach potencjalnie stronniczych stoi 
pod znakiem zapytania. Trzeba jednak podkreślić, iż trafność wskaźników 
dla szkoły lub wyników średnich czy EWD jest tutaj mniej zagrożona niż 
trafność wskaźników indywidualnych. Dzieje się tak dlatego, że szkoły nie 
różnią się znacząco ze względu na udział procentowy dziewcząt i chłopców, 
a cechy mogące być bezpośrednio związane ze szkołą i różne w poszczegól-
nych szkołach, takie jak: lokalizacja szkoły i  status ekonomiczno-społecz-
no-kulturowy rodzin uczniów nie są silnymi czynnikami determinującymi 
stronniczość. 

Trafność wskaźników EWD w związku z potencjalnie stronniczymi za-
daniami może być zachwiana w przypadku ewaluacji szkół, które znacznie 
odbiegają stosunkiem płci uczniów od innych szkół (np. szkoły jednopłcio-
we). Porównywanie szkół o zachwianej proporcji płci, nawet biorąc pod uwa-
gę fakt kontroli płci we wskaźnikach EWD, w świetle uzyskanych wyników, 
jawi się jako działanie co najmniej problematyczne. 

4 . 2 . 4 . Wy m ó g  p o m i a r u  t e g o  s a m e g o  k o n s t r u k t u

Wskaźniki EWD zaprojektowane są po to, by szacować relatywny przyrost 
wiedzy uczniów w danych szkołach. Aby wskaźnik ten był trafny, szacowa-
nie względnego przyrostu wiedzy musi opierać się na miarach wyrażających 
podobne konstrukty. Jeżeli chcemy mierzyć relatywny przyrost umiejętności 
matematycznych, jasne jest, iż zarówno miara na wejściu, jak i miara na wyj-
ściu wykorzystywana w modelowaniu EWD powinna mierzyć umiejętności 
matematyczne. Im bardziej konstrukty będą podobne, tym informacja o przy-
roście wiedzy będzie bardziej precyzyjna i łatwiejsza do zinterpretowania. 

Tabela 7. Konstrukcja wskaźników EWD 

Egzamin gimnazjalny Matura Wskaźnik EWD

Cześć humanistyczna 
Wskaźnik humanistyczny EWD humanistyczne

Język polski EWD język polski

Część matematyczno-
-przyrodnicza 

Wskaźnik matematyczno-
-przyrodniczy

EWD matematyczno-przyrod-
nicze

Matematyka EWD matematyka
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W przypadku wskaźników maturalnych EWD szacowana jest w czterech 
odsłonach, tak jak zostało to przedstawione w tabeli 7. Ciągłość nauczania 
i  podstawy programowej w  polskim systemie szkolnym powinna gwaran-
tować korespondencję między egzaminem gimnazjalnym w części humani-
stycznej oraz egzaminami z przedmiotów humanistycznych na maturze oraz 
między częścią matematyczno-przyrodniczą i  egzaminami z  przedmiotów 
przyrodniczych oraz matematyki (por. Marciniak, 2009). Trudno sobie bo-
wiem wyobrazić, ażeby kształcenie i egzaminy w polskim systemie oświaty 
mogły się odnosić do zupełnie różnych elementów wiedzy. Podstawa pro-
gramowa i nauczanie jest prowadzone raczej kumulatywnie niż wyrywkowo 
i oderwane od kontekstu. Program i treści nauczania w liceum ogólnokształ-
cącym opierają się na treściach przekazanych w gimnazjum i są ich rozwi-
nięciem. 

Podobieństwa w koncepcjach testów, czy z drugiej strony, różnice w ce-
lach testowania, nie przesądzają o  tożsamości mierzonych przez nie kon-
struktów. Konstrukty te zwane są we współczesnej teorii budowy testów 
latentną dyspozycją umysłową (lub prościej – umiejętnością). Zadania testo-
we to obserwowalne wskaźniki bezpośrednio nieobserwowalnej dyspozycji 
umysłowej. Analiza empirycznych powiązań między zadaniami-wskaźnika-
mi pozwala zrekonstruować ów ukryty wymiar, odpowiadający za skutecz-
ne rozwiązywanie zadań z danego testu. Jeżeli znacząca próba uczniów wy-
konała dwa testy, czyli dwa zbiory zadań, można na podstawie uzyskanych 
wyników oszacować, na ile ukryte dyspozycje umysłowe leżące u podstaw 
każdego z tych testów są do siebie zbliżone. Im korelacja wyższa, bliższa jed-
ności, tym konstrukty bardziej tożsame i mocniejszy empiryczny argument, 
że testy mierzą na poziomie latentnej cechy umysłowej to samo.

Empiryczną weryfi kacją hipotezy o istnieniu podobieństwa między kon-
struktami jest zbadanie relacji między wynikami z  obu części egzaminów. 
Jeżeli korelacje między wynikami egzaminacyjnymi sprawdzającymi w teo-
rii podobne konstrukty będą wysokie, jest to potwierdzenie istnienia ciągło-
ści i korespondencji konstruktów. Niskie korelacje wskazywać będą, iż kon-
strukty nie są podobne, a miary na nich oparte mogą budzić wątpliwości. 

W tabeli 8 przedstawiono macierz korelacji latentnych między egzami-
nami wykorzystywanymi do modelowania EWD. Metodologię szacowania 
tych korelacji ukazano w aneksie. W tym miejscu warto jedynie wspomnieć, 
iż szacowanie korelacji latentnych uwalnia korelacje od problemów związa-
nych z rzetelnością (klasyczne korelacje są niedoszacowane), a przy ich sza-
cowaniu wykorzystywane są informacje o każdej odpowiedzi ucznia na każ-
de zadanie. 
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W macierzy prezentowanej w tabeli 8 dwie komórki nie zostały wypeł-
nione. Nie policzono korelacji między maturalnym wskaźnikiem humani-
stycznym i wskaźnikiem opartym wyłącznie na egzaminie maturalnym z ję-
zyka polskiego. Nie policzona została również korelacja między maturalnym 
wskaźnikiem matematyczno-przyrodniczym a  wskaźnikiem opartym na 
maturalnym egzaminie matematycznym. Wskaźniki te nie zostały policzo-
ne, gdyż w obu przypadkach bardziej ogólny wskaźnik (humanistyczny lub 
matematyczno-przyrodniczy) zbudowany jest z zadań wchodzących w skład 
wskaźnika bardziej szczegółowego (język polski lub matematyka). Meto-
dologia szacowania korelacji latentnych w takich sytuacjach nie pozwala na 
proste oszacowanie tychże korelacji. W tabeli 8 komórki odpowiadające za te 
korelacje oznaczone zostały znakiem „X”. W pozostałych sytuacjach w ko-
mórkach podane są dwie liczby: pierwsza wskazuje na wartość korelacji, dru-
ga (w nawiasie) na błąd standardowy ich oszacowania. 

Tabela 8. Korelacje latentne między egzaminami wykorzystywanymi do kon-
strukcji wskaźników EWD

Egzamin Egzamin

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Matura wskaźnik humanistyczny (1) 1

Matura wskaźnik mat.-przyr. (2)
0,816

(0,007)
1

Matura język polski (3) X
0,487

(0,018)
1

Matura matematyka (4)
0,488

(0,018)
X

0,453
(0,018)

1

EG wskaźnik humanistyczny (5)
0,591

(0,017)
0,487

(0,018)
0,547 

(0,018)
0,447

(0,019)
1

EG wskaźnik mat.-przyr.(6)
0,575

(0,017)
0,842

(0,007)
0,528

(0,017)
0,822

(0,008)
0,573

(0,016)
1

Korelacja między maturalnym wskaźnikiem matematyczno-przyrod-
niczym i  humanistycznym wynosi 0,816. Korelacja między wskaźnikiem 
opartym wyłącznie na egzaminie z  języka polskiego a  wskaźnikiem opar-
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tym wyłącznie na zadaniach maturalnych z matematyki wynosi 0,453. Ko-
relacja między gimnazjalnym wskaźnikiem humanistycznym i  matema-
tyczno-przyrodniczym wynosi 0,573. Liczby te mogą być brane za punkt 
odniesienia i wskazują, jak dalece podobne są teoretycznie różne konstrukty 
mierzone w tym samym momencie czasu. 

Maturalny wskaźnik humanistyczny z gimnazjalnym wskaźnikiem huma-
nistycznym korelują na poziomie 0,591. Maturalny wskaźnik matematycz-
no-przyrodniczy ze wskaźnikiem matematyczno-przyrodniczym na pozio-
mie 0,842. W obydwu wypadkach korelacja między wskaźnikami z różnych 
punktów czasowych, lecz teoretycznie tych samych konstruktów jest wyż-
sza (lub nie jest różna statystycznie) niż między korelacją różnych wskaźni-
ków, choć mierzonych w jednym punkcie czasowym. Przedstawione wyniki 
pozwalają na poparcie tezy, iż mierzone konstrukty są do siebie podobne. 
Podobną prawidłowość obserwujemy porównując korelacje między egzami-
nami gimnazjalnymi a  wskaźnikami maturalnymi, opartymi wyłącznie na 
zadaniach z matury z  języka polskiego lub wyłącznie na podstawie matu-
ralnych zadań z egzaminu z matematyki. Wyniki potwierdzą zatem tezę, że 
wskaźniki na wejściu i na wyjściu mierzą podobne konstrukty. 

Związek dla wskaźników matematycznych i  matematyczno-przyrodni-
czych jest dużo silniejszy niż w przypadku wskaźników opartych na matural-
nym egzaminie z  języka polskiego i całościowym wskaźniku humanistycz-
nym. Nie musi to jednak świadczyć przeciw wskaźnikom humanistycznym. 
Możliwe, że mają one inny charakter od wskaźników matematyczno-przy-
rodniczych, umiejętności mierzone wskaźnikami humanistycznymi są bar-
dziej wyuczane, silniej związane z wiedzą nauczaną w szkole niż z cechami 
wrodzonymi, jak inteligencja (zob. kolejny rozdział).

4 . 2 . 5 . Wy m ó g  o d p o w i e d n i e j  r e p r e z e n t a c j i  z a d a ń

Badanie osiągnięć uczniów opiera się na założeniu, że wykonanie danego 
typu zadań jest zależne od poziomu bezpośrednio nieobserwowalnej, złożo-
nej umiejętności (cecha ukryta). Na przykład wykonanie zadań wymagają-
cych czytania różnego rodzaju tekstów zależy od wieloaspektowej umiejęt-
ności, nazywanej umownie właśnie umiejętnością czytania. Według założeń 
kompetencja ta odpowiada za to, jak uczniowie radzą sobie z różnymi za-
daniami sprawdzającymi umiejętność czytania, w różnych sytuacjach życio-
wych. Dzięki niej osoba potrafi  przeczytać ulotkę leku i zastosować go we 
właściwy sposób, potrafi  przyswoić informacje podawane w gazecie i usto-
sunkować się do nich itd. Takie rozumienie przedmiotu narzuca sposób jego 
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mierzenia. Pomiar umiejętności musi być wielostronny, uwzględniać wiele 
możliwych sytuacji, dotyczyć czytania różnego rodzaju tekstów (naukowe, 
publicystyczne, użytkowe itd.) w różnych kontekstach. Pomiar musi zatem 
opierać się na dużej liczbie różnorodnych zadań testowych. Im więcej do-
brych, różnych pytań, tym pomiar jest bardziej wiarygodny.

Postulat dużej liczby odpowiedniej jakości zadań w zderzeniu z ograni-
czeniami w zakresie czasu testowania jednego ucznia jest źródłem poważne-
go utrudnienia. Dlatego w pomiarach testowych niebędących egzaminami 
używa się schematów, w którym duża liczba zadań rozwiązywana jest przez 
ograniczoną populację uczniów tak, że nie wszyscy uczniowie rozwiązują 
wszystkie zadania (por. OECD, 2009). Takie podejście umożliwia pokry-
cie szerokiego spektrum umiejętności i podwyższenia trafności egzaminów. 
Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku złożonych wskaźni-
ków maturalnych, poprzez które wiedza uczniów oceniana jest na podstawie 
kilkuset różnych zadań z różnych przedmiotów. Pozwala mieć to nadzieję, 
że wskaźniki maturalne reprezentują szeroki wachlarz zadań, które pozwala-
ją uchwycić równie szerokie spektrum, przecież bardzo ogólnie zdefi niowa-
nych konstruktów (matematyczno-przyrodniczy i humanistyczny).

Taka sytuacja niestety nie jest możliwa w przypadku egzaminu gimnazjal-
nego, w którym mamy do czynienia z dużo mniejszą liczbą zadań. Pośred-
nio jednak poprzez analizy przedstawione w tabeli 8 możemy mieć nadzieję, 
że i w przypadku egzaminu gimnazjalnego mamy do czynienia z sytuacją, 
w której dochodzi do odpowiedniej reprezentacji treści kształcenia w narzę-
dziu pomiarowym. Skoro korelacje między miarami maturalnymi (opartymi 
na dużej liczbie zadań) a miarami gimnazjalnymi (opartymi na stosunkowo 
niewielkiej liczbie zadań) są wysokie, to i reprezentacja treści na egzaminie 
gimnazjalnym powinna być przynajmniej zadowalająca. Innym sposobem 
potwierdzenia tego wyniku jest odwołanie się do zewnętrznego kryterium – 
innego narzędzia pomiarowego. Wyniki takiej analizy przedstawione zostały 
w kolejnej części tego rozdziału.

4.3. Wskaźniki egzaminacyjne a  wyniki testów PISA

Jedyną z  możliwości empirycznej weryfi kacji trafności egzaminów 
zewnętrznych wykorzystywanych w  modelowaniu EWD, ze względu na 
deklarowane w dokumentach programowych cele kształcenia, jest porów-
nanie narzędzia pomiarowego wypracowanego w polskim systemie oświa-
ty z  innym narzędziem mierzącym podobne umiejętności, którego jakość 
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została uznana i  potwierdzona. Sposobności do takiego porównania daje 
przeprowadzane w  cyklu trzyletnim badanie PISA (Programme for Inter-
national Student Assessment). Jest to międzynarodowe badanie prowadzo-
ne przez OECD od 2000 r. Technologia konstrukcji testów używanych 
w PISA znacznie przewyższa metody stosowane w polskim systemie oświa-
ty. Test został zaprojektowany przez czołowych ekspertów z całego świata. 
Zadania przygotowane do pomiaru przechodzą rygorystyczną serię testów 
i badań pilotażowych, recenzowane są przez ekspertów ze wszystkich kra-
jów uczestniczących w badaniu, a stosowane analizy statystyczne zapewnia-
ją wysoką jakość skal. 

Badanie, na którym opierają się analizy przedstawione w tym tekście, za-
wierało podwójny pomiar narzędziem PISA: tak jak jest to przedstawione 
na rysunku 2. Uczniowie w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego w r. 
2009 przebadani zostali narzędziem PISA 2009, wcześniej zdawali egza-
min gimnazjalny. Następnie po roku nauki, w r. 2010, rozwiązywali raz jesz-
cze test PISA 2009 (każdy uczeń rozwiązujący test otrzymał inną wersję 
testu niż rok wcześniej). Uczniowie ci w 2011 r. podchodzili do egzaminu 
maturalnego. Taki schemat badania umożliwia porównanie wyników gimna-
zjalnych z badaniem PISA 2009 ON1 i wyników maturalnych z badaniem 
PISA 2009 ON2 przeprowadzonym w r. 2010. 

Rysunek 2. Schemat badania trafności EWD

Ogólne założenia pomiarowe w  badaniu PISA są w  dużym stopniu 
zbieżne z programowymi zapisami wyznaczającymi cele polskiego egzaminu 
gimnazjalnego. W PISA pomiar skupia się na ocenie umiejętności posługi-
wania się pojęciami i ich rozumienia oraz posługiwania się szerokim wachla-
rzem ogólnych umiejętności. Z założenia pomiar ma dotyczyć wiadomości 
i umiejętności niezbędnych uczniom w życiu dorosłym, na rynku pracy i do 
tego, aby w pełni funkcjonować we współczesnym społeczeństwie demokra-
tycznym.



116 Artur Pokropek

Tabela 9. Struktura egzaminu gimnazjalnego (poza językiem obcym) oraz te-
stowania w PISA

PISA Egzamin gimnazjalny Matura

Czytanie i interpretacja 
(Reading)

Cześć humanistyczna 
Wskaźnik humanistyczny

Język polski

Rozumowanie w naukach 
przyrodniczych (Science) Część matematyczno-

-przyrodnicza 

Wskaźnik matematyczno-
-przyrodniczy

Matematyka (Mathematics) Matematyka 

Podobieństwa na poziomie koncepcji testów nie oznaczają oczywiście 
tożsamości samych testów. Test gimnazjalny i maturalny to doniosłe egzami-
ny państwowe. Badanie PISA przeprowadzane jest na próbie losowej, nie jest 
obowiązkowe i nie jest testem wysokiej stawki dla ucznia. Egzamin gimna-
zjalny ma za zadanie pomiar indywidualnych umiejętności ucznia, zadaniem 
PISA jest dostarczenie jak najlepszego oszacowania poziomu osiągnięć całej 
populacji uczniów 15-letnich w poszczególnych krajach. Ta ostatnia różnica 
oznacza, że w badaniu PISA maksymalizuje się liczbę zadań wykorzystywa-
nych w teście, choć uczniowie rozwiązują ich różne podzbiory. Dzięki temu 
pomiar danej dziedziny wiedzy może być szerszy i unika się sytuacji, w której 
ważne obszary wiedzy nie zostają zmierzone z powodu braku wystarczającej 
liczby zadań w teście. Dla oszacowania wyniku indywidualnego jest to jed-
nak sytuacja mniej korzystna, ponieważ dochodzi dodatkowe źródło błędu 
pomiaru – próbkowanie zadań w obrębie pełnego zestawu tworzącego dany 
test.

W  tabeli 10 przedstawiono macierz korelacji latentnych (tak jak w  ta-
beli 8) między wynikami poszczególnych umiejętności mierzonych testem 
PISA 2009 w r. 2009 (ON1) i tym samym testem, lecz przeprowadzanym 
w r. 2010 (ON2). Jak widać korelacje są bardzo wysokie, wskazują tym sa-
mym na spójność testu. Korelacje między tymi samymi obszarami umiejęt-
ności mierzonymi w różnym czasie wynoszą 0,989, 0,873 i 0,884 odpowied-
nio dla matematyki, czytania ze zrozumieniem i  rozumowania w naukach 
przyrodniczych.

Tabela 11 przedstawia korelacje między egzaminem gimnazjalnym 
a pierwszym pomiarem PISA 2009. Korelacje między wynikami egzaminu 
gimnazjalnego i wynikami uzyskanymi w teście PISA są bardzo wysokie. 
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Tabela 10. Macierz korelacji latentnych między skalowanymi umiejętnościami 
w dwóch pomiarach PISA 2009

Test (1) (2) (3) (4) (5) (6)

PISA 2009 ON1: math (1) 1

PISA 2009 ON1: reading (2)
0,889

(0,010)
1

PISA 2009 ON1: science (3)
0,955

(0,009)
0,865

(0,014)
1

PISA 2009 ON2: math (4)
0,989

(0,005)
0,790 

(0,018) 
0,913

(0,015)
1

PISA 2009 ON2: reading (5)
0,759

(0,013)
0,873

(0,010)
0,823

(0,013)
0,783

(0,017)
1

PISA 2009 ON2: science (6)
0,907

(0,012)
0,830

(0,016)
0,884

(0,013)
0,920

(0,012)
0,887

(0,012)
1

Tabela 11. Macierz korelacji między skalowanymi umiejętnościami PISA 2009 
ON1 i egzaminem gimnazjalnym

Test (1)  (2) (3) (4) (5)

PISA 2009 ON1: math (1) 1

PISA 2009 ON1: reading (2)
0,889

(0,010)
1

PISA 2009 ON1: science (3)
0,955

(0,009)
0,925

(0,012)
1

EG wskaźnik humanistyczny (4)
0,541

(0,012)
0.659

(0,015)
0,529

(0,014)
1

EG wskaźnik mat.-przyr.(5)
0,864

(0,012)
0,641

(0,017)
0.704

(0,011)
0,573

(0,016)
1

Wskaźnik matematyczno-przyrodniczy koreluje na poziomie 0,864 z  te-
stem PISA mierzącym umiejętności matematyczne i 0,704 z testem PISA 
mierzącym rozumowanie w  naukach przyrodniczych. Korelacja części 
matematyczno-przyrodniczej z  testem PISA mierzącym czytanie wynosi 
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0,641. Warto zauważyć, iż korelacje części matematyczno-przyrodniczej 
z  różnymi skalami PISA są tutaj wyższe niż korelacja z częścią humani-
styczną egzaminu gimnazjalnego. Korelacje części humanistycznej egza-
minu gimnazjalnego ze skalami PISA są niższe od prezentowanych po-
przednio, lecz również duże i wskazujące na znaczną część wspólną obu 
narzędzi. Część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego koreluje z umie-
jętnością czytania mierzoną zadaniami PISA na poziomie 0,659; z mate-
matyką i rozumowaniem w naukach przyrodniczych korelacja wynosi ko-
lejno: 0,541 i 0,529.

Wysokie korelacje między poszczególnymi częściami testu PISA oraz 
egzaminem gimnazjalnym sugerują, iż mierzone umiejętności oraz narzę-
dzia pomiarowe w sensie statystycznym są bardzo podobne. Egzamin gim-
nazjalny w  części matematyczno-przyrodniczej nie odbiega znacząco pod 
względem psychometrycznych właściwości od testu PISA. Mniejsze korela-
cje z testem humanistycznym mogą być tłumaczone tym, iż dużą część tego 
testu zajmuje pomiar umiejętności pisania tekstów ciągłych, pomiar nieobec-
ny w praktyce w teście PISA. 

Tabela 12. Macierz korelacji między skalowanymi umiejętnościami PISA 2009 
ON2 i egzaminem maturalnym

Test (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

PISA 2009 ON2: math (1) 1

PISA 2009 ON2: reading 
(2)

0,806
(0,013)

1

PISA 2009 ON2: 
science (3)

0,946
(0,010)

0,865
(0,014)

1

Matura wskaźnik 
humanistyczny (4)

0,535
(0,015)

0,645
(0,019)

0,606
(0,025)

1

Matura wskaźnik 
mat.-przyr. (5)

0,778
(0,015)

0,577
(0,010)

0,715
(0,016)

0,816
(0,007)

1

Matura język polski (6)
0,497

(0,027)
0,621

(0,019)
0,558

(0,026)
x

0,487
(0,018)

1

Matura matematyka (7)
0,791

(0,015)
0,525

(0,020)
0,578

(0,023)
0,488

(0,018)
x

0,453
(0,018)

1
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Tabela 12 zawiera wyniki przedstawiające korelacje latentne między 
wskaźnikami zbudowanymi na podstawie egzaminu maturalnego i wynika-
mi drugiego pomiaru PISA (ON2). W tym wypadku korelacje są średnio 
nieznacznie niższe niż dla pierwszego pomiaru PISA i egzaminu gimnazjal-
nego, niemniej trzeba pamiętać o tym, iż drugi pomiar PISA i egzamin ma-
turalny dzieli dłuższy czas niż pierwszy pomiar PISA i egzamin gimnazjal-
ny. Należy też podkreślić, iż korelacje ciągle są wysokie. Maturalny wskaźnik 
matematyczno-przyrodniczy koreluje z matematyką mierzoną w pomiarze 
PISA na poziomie 0,778, a z rozumowaniem w naukach przyrodniczych na 
poziomie 0,715. Z matematyką mierzoną za pomocą narzędzia PISA wyso-
ko koreluje też wskaźnik oparty jedynie na egzaminie z matematyki: 0,791. 
Korelacja matury z matematyki i rozumowania w naukach przyrodniczych 
jest niższa i wynosi 0,578, jest to wynik zgodny z przewidywaniami, gdyż 
w naukach przyrodniczych nie liczą się jedynie umiejętności matematyczne. 
Maturalny wskaźnik humanistyczny koreluje ze skalą czytania ze zrozumie-
niem PISA 2009 na poziomie 0,645, a wskaźnik oparty wyłącznie na wyni-
kach egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie 0,621.

Wyniki przedstawione w tej części potwierdzają trafność testów egzami-
nacyjnych, szczególnie w  odniesieniu do egzaminów matematyczno-przy-
rodniczych. Mniejsza zgodność, jeśli chodzi o egzaminy humanistyczne (za-
równo na poziomie gimnazjalnym, jak i maturalnym), nie musi świadczyć 
przeciwko testom przeprowadzanym przez CKE. W pomiarze PISA mie-
rzona jest tylko umiejętność czytania ze zrozumieniem, a ambicje konstruk-
torów testów CKE sięgają znacznie dalej. 

4.4. Trafność egzaminów CKE w  świetle innych kryteriów

Dopełnieniem analizy trafności narzędzi pomiarowych jest analiza re-
lacji między badanym narzędziem a zewnętrznymi kryteriami, które zgod-
nie z  teorią powinny być z  nim związane. W  tekście tym odniesiemy się 
do dwóch zewnętrznych kryteriów: poziomu inteligencji mierzonego testem 
Ravena oraz stosunku do czytania. O ile test Ravena jest powszechnie znany 
i doczekał się wielu komentarzy (por. Kaplan, Saccuzzo, 2009), to skala sto-
sunku do czytania wykorzystana w tej pracy wymaga bardziej szczegółowego 
omówienia. 

Skala odnosząca się do czytania skonstruowania została na podstawie 
dziewięciu stwierdzeń: (1) czytam tylko wtedy, kiedy muszę; (2) czytanie to jed-
no z moich ulubionych zajęć; (3) lubię rozmawiać z  innymi na temat książek; 
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(3) trudno mi jest doczytać książkę do końca; (4) cieszę się, gdy dostaję w prezencie 
książkę; (4) czytanie to strata czasu; (5) lubię chodzić do księgarni lub bibliote-
ki; (6) czytam tylko po to, aby uzyskać potrzebne informacje; (7) nie mogę czytać 
dłużej niż parę minut; (8) lubię wyrażać opinie na temat książek; (9) lubię wy-
mieniać się książkami z innymi. Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej 
skali: (a) zdecydowanie się nie zgadzam, (b) nie zgadzam się, (c) zgadzam się, 
(d) zdecydowanie się zgadzam.

Tabela 13. Korelacja między wskaźnikami egzaminacyjnymi a zmiennymi cha-
rakteryzującymi zewnętrzne kryterium

Egzamin
IQ czytanie

Matura wskaźnik humanistyczny 
0,391

(0,023)
0,414

(0,020)

Matura wskaźnik mat.-przyr. 
0,614

(0,015)
0,069

(0,021)

Matura język polski 
0,389

(0,024)
0,398

(0,021)

Matura matematyka 
0,675

(0,018)
0,097

(0,022)

EG wskaźnik humanistyczny 
0,323

(0,026)
0,325

(0,022)

EG wskaźnik mat.-przyr.
0,618

(0,021)
0,164

(0,022)

Tabela 13 zawiera latentne korelacje między wskaźnikami egzaminacyj-
nymi wykorzystywanymi w  modelu EWD i  dwoma zewnętrznymi kryte-
riami: poziomem inteligencji mierzonym testem Ravena (IQ) i stosunkiem 
do czytania (czytanie). Korelacje latentne liczone były za pomocą metodo-
logii wykorzystanej również we wcześniejszych obliczeniach (patrz Aneks). 
Latentne korelacje między dwiema zmiennymi kryterialnymi wynoszą 0,181 
(0,018). Wyniki przedstawione w  tej części potwierdzają trafność testów 
egzaminacyjnych. Wskaźniki humanistyczne silniej korelują z pozytywnym 
nastawieniem do czytania niż z inteligencją. Korelacja między nastawieniem 
do czytania a  wskaźnikami matematycznymi i  matematyczno-przyrodni-
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czymi jest niewielka. W  przypadku wskaźników matematycznych i  mate-
matyczno-przyrodniczych widać jednak silny związek z testem inteligencji 
– korelacja powyżej 0,614 dla wskaźnika maturalnego matematyczno-przy-
rodniczego i 0,675 dla matematycznego, a w przypadku części matematycz-
no-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego wynosi 0,618. 

Wyniki pozostają w  zgodzie z oczekiwaniami. Uczeń oczytany, lubiący 
czytać i niestroniący od bibliotek powinien średnio rzecz biorąc wypadać le-
piej w testach humanistycznych niż mniej zapaleni czytelnicy. Stosunek do 
czytelnictwa nie jest za to związany z wynikami testów przyrodniczych, waż-
niejsza jest tutaj inteligencja. 

Inteligencja koreluje pozytywnie z  wynikami testów humanistycznych, 
lecz korelacje te są znacznie słabsze niż w przypadku przedmiotów przyrod-
niczych. 

Wyniki przedstawione w tej części sugerują, iż miary osiągnięć szkolnych 
oparte na wynikach egzaminacyjnych zachowują trafność. Umiejętności ma-
tematyczne i przyrodnicze są silniej związane z inteligencją niż umiejętności 
mierzone testami humanistycznymi. Stosunek do czytania jest silniej zwią-
zany z wynikiem testu humanistycznego niż z wynikiem testu mierzącego 
umiejętności matematyczne i przyrodnicze, co pokrywa się ze zdroworoz-
sądkowymi oczekiwaniami wobec tych miar. 

4.5. Podsumowanie 

Analiza testów wykorzystywanych do konstrukcji maturalnego wskaźni-
ka EWD potwierdza jego trafność. Skale wykorzystywane do konstrukcji 
EWD spełniają wszystkie podstawowe kryteria trafności, wykazując jedynie 
drobne odstępstwa od wyznaczonych wzorców. Nie ma żadnych silnych do-
wodów na to, że skale wykorzystywane w EWD maturalnym mają charakter 
inny niż interwałowy. Każdy z badanych testów odznacza się przynajmniej 
przeciętną rzetelnością. Analiza zadań egzaminacyjnych sugeruje co prawda 
możliwość występowania stronniczości zadań, lecz tylko dla płci, co w przy-
padku modelowania EWD ma marginalny charakter. Wysokie korelacje 
między miarami na wejściu i na wyjściu świadczą o podobieństwie mierzo-
nych konstruktów, a korelacje z pomiarem PISA i zewnętrznymi kryteriami 
pozwalają wierzyć, iż skale, które powstały na podstawie zadań egzaminacyj-
nych, mierzą to, co było celem pomiaru.



122 Artur Pokropek

B i b l i o g r a f i a 

Ballou, D. (2008). Test Scaling and Value‐Added Measurement. Paper presented at the 
National Conference on Value‐Added Modeling.

Brenna, R. R. (2001). Generalizability theory. New York: Springer. 
Dolata, R., Putkiewicz, E. i Wiłkomirska, A. (2004). Reforma egzaminu maturalnego – 

oceny i rekomendacje. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
Jakubowski, M. i Pokropek A. (2009). Badając egzaminy. Podejście ilościowe w badaniach 

edukacyjnych. Warszawa: CKE.
Kaplan R. M. i Saccuzzo, D. P. (2009). Psychological testing: Principles, applications, and 

issues. Wadsworth: Cernege Learning.
Kolen M. J. i Brennan, R. L. (2004). Test equating, scaling and linking Methods and practices 

(Second edition). New York: Springer.
Linn, R. (2008). Measurement issues associated with value-added methods. Paper 

prepared for a  Workshop Held by the Committee on Value-Added Methodology for 
Instructional Improvement, Program Evaluation and Accountability, October, 2008.

Lord, F. M., Novick, M. R. i Birnbaum A. (1968). Statistical theories of mental test scores. 
Reading: Addison-Wesley.

Marciniak, Z. (2009). O  potrzebie reformy programowej kształcenia ogólnego. [W:] 
Podstawa Programowa z  Komentarzami Tom 1 (http://www.bc.ore.edu.pl/Con-
tent/230/ Tom+1+Edukacja+przedszkolna+i+wczesnoszkolna.pdf ).

Messick, S. (1989). Validity. [W:] R. L. Linn (red.). Educational measurement (3rd ed., 
s. 13–103). New York: Macmillan. 

Messick, S. (1996a). Standards-based score interpretation: Establishing valid grounds 
for valid inferences. Proceedings of the joint conference on standard setting for large scale 
assessments, Sponsored by National Assessment Governing Board and Th e National Center 
for Education Statistics. Washington, DC: Government Printing Offi  ce. 

Messick, S. (1996b). Validity of performance assessment. [W:] G. Philips (red.). Techni-
cal issues in large-scale performance assessment. Washington, DC: National Center for 
Educational Statistics. 

OECD 2009, PISA 2009 Technical Report, OECD, Paris.
Pokropek, A. (2008). Metody obliczania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół 

kończących się egzaminem maturalnym. [W:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.). 
Uczenie się i  egzamin w  oczach nauczyciela. Materiały XIV Konferencji Diagnostyki 
Edukacyjnej. Opole: Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2008.

Pokropek, A. (2010). Analiza efektów kontekstowych – problemy związane z rzetelnością. 
[W:] B. Niemierko i M. K. Szmigel (red.). Teraźniejszość i przyszłość oceniania szkol-
nego. Materiały XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej. Toruń: Polskie Towarzyst-
wo Diagnostyki Edukacyjnej. 

Pokropek, A. (2013). Efekt rówieśników w nauczaniu szkolnym. Warszawa: IBE.
Pokropek, A. i Żółtak, T. (2012). Nowe modele jednorocznej EWD. [W:] B. Niemierko, 

M. K. Szmigel (red.), „Regionalne i lokalne diagnozy edukacyjne”. Materiały XVIII 
Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 21–23. 09.2012, Polskie Towarzy-
stwo Diagnostyki Edukacyjnej, 2012.

Reardon, S. F. i Raudenbush, S. W. (2009). Assumptions of value-added models for esti-
mating school eff ects. Journal of Education, Finance and Policy, 4, 492–519. 



123Trafność testów egzaminacyjnych

Reckase, M. D. (2008) Measurement issues associated with value-added methods. Paper 
prepared for a Workshop Held by the Committee on Value-Added Methodology for Instruc-
tional Improvement, Program Evaluation and Accountability, October, 2008.

Royston, P. J. (1992). Approximating the Shapiro-Wilk W-Test for Non-normality. Sta-
tistics and Computing, 2, 117–119.

Scheerens J., Glas C. A. W. i Th omas S. M. (2003). Educational evaluation, assessment, 
and monitoring: a systemic approach. Lisse: Swets and Zeitlinger.

Shapiro, S. S. i Francia, R. S. (1972). An approximate analysis of variance test for normal-
ity. Journal of the American Statistical Association, 67, 215–216.

Wright, B.D. i Masters, G. N. (1982). Rating Scale Analysis. Chicago: MESA Press.
Zwick, R., Th ayer, D.T. i Lewis, C. (1999) An empirical Bayes approach to Mantel-

Haenszel DIF analysis. Journal of Educational Measurement, 36, 1–28.

Aneks – korelacje latentne

Aby porównać i oszacować korelacje latentne dla zmiennych porządko-
wych we wszystkich obliczenia w tym rozdziale, wykorzystany został uogól-
niony wielowymiarowy dwuparametryczny model odpowiedzi częściowej:

Model jest wyspecyfi kowany dla k-pytań/zadań (i = 1,…,k), które posia-
dają m

i
 kategorii (j = 0,…,m

i
). Odpowiedzi uczniów n są reprezentowane 

przez m
i
 wielowymiarowy wektor odpowiedzi x

ni 
, gdzie:

Dla: n = 1, …,N i j = 1,…,m
i

Dzięki przedstawionemu modelowi możliwe jest szacowanie modeli o Q 
liczbie wymiarów, gdzie b

i
 to wielowymiarowy wektor trudności i-tych py-

tań (wielowymiarowy, gdyż i-te pytania posiadają m
i
), a

i
 to wielowymiarowy 

wektor dyskryminacji i-tych pytań, a θ
n
 to wielowymiarowy wektor umie-

jętności uczniów w Q-wymiarowej przestrzeni umiejętności. Do estymacji 
parametrów stosowana jest procedura oparta na estymacji największej wiary-
godności: MML (marginal maximum likelihood estimation). 





Rozdział 5.

INTELIGENCJA I  STATUS 
SPOŁECZNO-EKONOMICZNY A  TRAFNOŚĆ 

WSKAŹNIKÓW EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ

Macie j  Kar wowski

5.1. Uwagi wstępne

Wykazanie trafności wskaźników edukacyjnej wartości dodanej (EWD) 
nie jest zadaniem łatwym, stąd też we wszystkich rozdziałach tej książki dowo-
dy tej trafności są raczej pośrednie niż dostarczane wprost. Tak będzie również 
i tym razem: starał się będę wykazać, czy i w jakiej mierze składowe modeli 
edukacyjnej wartości dodanej pozwalają na przewidywanie rezultatów uzyski-
wanych przez uczniów na egzaminie maturalnym, gdy kontrolujemy uczniow-
ską inteligencję, status społeczno-ekonomiczny i inne czynniki, które na naj-
bardziej ogólnym poziomie łączy to, że są (względnie) niezależne od szkoły.

Najbardziej lapidarnie wyrażona logika stojąca za rozumowaniem przyję-
tym w tym rozdziale to oczekiwanie, że inteligencja, status społeczno-ekono-
miczny czy aktywność własna uczniów, mimo że nieuwzględniane w modelach 
EWD, nie obniżają jej trafności. W analizach przedstawionych dalej, towarzy-
szyć mi będzie hipoteza, że włączenie do modeli wyjaśniających zmiennych 
z modeli EWD wspólnie z  czynnikami indywidualnymi, spowoduje spadek 
siły związku tych ostatnich z wynikami egzaminacyjnymi. To rozumowanie 
prowadzi również do oczekiwania, że wskaźniki EWD wiązać się będą ze spe-
cyfi ką procesu dydaktycznego, jakością szkoły, jej klimatem i kulturą. Spraw-

M a c i e j  K a r w o w s k i, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grze-
gorzewskiej, e-mail: maciek.karwowski@gmail.com
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dzeniu tej hipotezy poświęciliśmy dwa kolejne rozdziały: wykorzystując w nich 
zarówno informacje z badania ilościowego, jak i jakościowego pokazujemy, że 
oczekiwania te są uzasadnione, a trafność EWD znajduje swoje potwierdzenie. 

5.2. Wokół indywidualnych uwarunkowań osiągnięć szkolnych

Zanim poddamy dyskusji istniejące modele uwarunkowań osiągnięć 
szkolnych i choćby w skrócie przyjrzymy się teoriom i studiom badawczym, 
poświęconym roli czynników indywidualnych dla sukcesu szkolnego, warto 
na moment zatrzymać się na kwestii bardziej kardynalnej. Mowa tu o zna-
czeniu właściwości ucznia dla osiągnięć szkolnych. Mówiąc przy tym dalej 
o zmiennych „z poziomu ucznia” mam na myśli nie tylko właściwości psy-
chologiczne. Czynnikiem indywidualnym jest zarówno wiek i  płeć, status 
społeczno-ekonomiczny i habitus rodziny, jak również uprzednie osiągnięcia 
ucznia, jej lub jego aktywność. Czynniki stricte psychologiczne oczywiście 
również zaliczają się do tej grupy, jednak nie wyczerpują tego obszaru.

Syntetyzujące podsumowania uwarunkowań osiągnięć szkolnych prowa-
dzą do wniosku, że większość zróżnicowania wyników uzyskiwanych przez 
uczniów na egzaminach i w testach (zarówno wysokiej, jak i niskiej stawki), 
daje się wyjaśnić zmiennymi powiązanymi z osobą ucznia, mniej zaś tymi, za 
które odpowiada szkoła i klasa. W jednej z syntez (Marzano, Gaddy, Dean, 
2000) odsetek wariancji osiągnięć powiązany z  czynnikami indywidualny-
mi oszacowano aż na 80%, nowsze podsumowanie mówi o  50% (Hattie, 
2009). Wartości te różnią się radykalnie, ale ich interpretacja jest podob-
na – w obu przypadkach rola czynników jednostkowych jest dla osiągnięć 
ogromna. Fakt, że znaczna część zmienności osiągnięć daje się „wyjaśnić” 
czynnikami indywidualnymi, łatwo może być jednak przedmiotem nieporo-
zumień, a w skrajnych przypadkach deterministycznego fatalizmu. Oszaco-
wania, o których mowa, to miary zagregowane, niepozwalające na sensowne 
wnioskowanie w odniesieniu do osiągnięć pojedynczego ucznia. Nawet jeśli 
czynniki z poziomu jednostki faktycznie odpowiadałyby za połowę czy 80% 
zmienności rezultatów uzyskiwanych w testach osiągnięć, pozostałe 20–50% 
wciąż pozwala na oczekiwanie różnych wyników w  zależności od jakości 
kształcenia, funkcjonowania nauczyciela, klimatu szkoły itp.: tego wszystkie-
go, co kształtuje edukacyjną wartość dodaną szkoły. Jeśli wyobrazimy sobie 
test osiągnięć, w którym średnia wynosi 100 punktów, a odchylenie standar-
dowe punktów 15, wówczas zmiana czynników pozauczniowskich (sposobu 
nauczania, klimatu klasy) o jedno odchylenie standardowe przeciętnie prze-
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kłada się na zmianę osiągnięć sięgającą między 7 (gdy przyjmiemy, że czyn-
niki indywidualne odpowiadają za 80% wariancji osiągnięć) a 11 punktów 
(przy założeniu ich 50-procentowego wpływu). To wiele.

Powyższa dyskusja pojawiła się w  tym rozdziale nie bez kozery. Anali-
za literatury przedmiotu – zarówno polskojęzycznej (Karwowski, w druku), 
jak i obcej (Ackerman, Lohman, 2003; Hattie, 2009), prowadzi do konklu-
zji, iż najlepszym predyktorem przyszłych osiągnięć są osiągnięcia przeszłe. 
Konstatacja ta dotyczy wielu różnych obszarów ludzkiej działalności – nie 
tylko edukacji, ale również na przykład twórczości (Hocevar, 1981). W przy-
padku edukacji związek ten jest jednak szczególnie przekonujący. Czasem 
traktowany jako dowód samospełniającego się proroctwa i „efektu Mateusza” 
(Merton, 1968; Walberg, Tsai, 1983), czasem pojawiający się przy okazji 
dyskusji o „efekcie wachlarzowym” (Niemierko, 2009), prowadzi do stwier-
dzenia, że uczeń z lepszymi osiągnięciami w przeszłości będzie radził sobie 
lepiej także w przyszłości. Choć i tu trudno o determinizm, bo przekonujące 
dane pokazują, że już rezultaty na początku edukacji są powiązane z później-
szymi sukcesami (La Paro, Pianta, 2000). 

Z  drugiej strony nawet jeśli pojedyncze badania prowadzą do stwier-
dzenia, że przeszłe osiągnięcia to najlepszy pojedynczy predyktor osiągnięć 
przyszłych (Schuler, Funke, Baron-Boldt, 1990), to już metaanalizy odma-
wiają im prymatu w wyjaśnianiu przyszłych osiągnięć. John Hattie (2009, s. 
41) szacuje efekt przeszłych osiągnięć na d = 0,67 (a więc pokazując umiar-
kowaną siłę związku – ekwiwalent korelacji równej 0,32: co najwyżej umiar-
kowanej w sensie siły), sytuując dodatkowo ten czynnik dopiero na czterna-
stym miejscu wśród elementów przewidujących powodzenie w uczeniu się. 

Edukacyjna wartość dodana to zagregowana wartość zmiany między 
osiągnięciami przeszłymi a przyszłymi, dlatego też dla prawidłowego inter-
pretowania jej właściwości warto uświadomić sobie nie tylko, jak silna jest 
relacja między osiągnięciami w różnych punktach czasu, ale także od czego 
te osiągnięcia zależą. Wśród czynników jednostkowych o szczególnym zna-
czeniu wymienia się zwykle inteligencję i  status przypisany ucznia. Przed 
charakterystyką ich wpływu na osiągnięcia poświęćmy chwilę bardziej synte-
tycznym modelom uwarunkowań osiągnięć szkolnych.

Mimo tysięcy prac poświęconych uwarunkowaniom sukcesów w szkole, 
niełatwo znaleźć rozprawy, w których zaawansowaniu analitycznemu towa-
rzyszyłoby podobne wyrafi nowanie teoretyczne. Trudno uniknąć wrażenia, 
że często badacze konstruują modele wyjaśniające nieco ad hoc, lokując po 
stronie zmiennych niezależnych dość przypadkowy zestaw wymiarów. Nie-
mal zawsze znajdują się wśród nich czynniki intelektualne i motywacyjne, 
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mniej lub bardziej dogłębna charakterystyka rodziny ucznia, czasem dodat-
kowo opis metod stosowanych przez nauczyciela w  klasie oraz przebiegu 
procesu dydaktycznego, rzadko jednak kategorie te mają klarowny status 
teoretyczny, a oczekiwane powiązania między nimi są szczegółowo wyłożo-
ne. Nie oznacza to, że nie mamy do czynienia z chlubnymi wyjątkami. So-
cjologowie zaproponowali modele, w których czynniki statusowe (zarówno 
przypisane jednostce, jak też osiągane przez nią) pozostają w relacji z inteli-
gencją jednostki, jej zaangażowaniem i radzeniem sobie na kolejnych szcze-
blach edukacji (np. Bowles, Nelson, 1974), psychologowie poznawczy coraz 
częściej wykazują znaczenie niedocenianych do tej pory czynników, takich 
jak pamięć robocza i  ich interakcji z wymiarami poznawczymi i osobowo-
ściowymi (Krejtz, 2012). Bodaj najbardziej kompleksowy model uwarunko-
wań osiągnięć szkolnych, dodatkowo bardzo dobrze walidowany w licznych 
badaniach empirycznych, zawdzięczamy Herbertowi J. Walbergowi (1981). 
W pierwotnej wersji tego modelu (Walberg, 1981) – zwanego modelem pro-
duktywności – zakładano istnienie dziewięciu czynników tłumaczących róż-
nice w osiągnięciach szkolnych. Elementy te usytuował Walberg na trzech 
poziomach: indywidualnym, dydaktycznym i  społecznym. Sfera indywidu-
alna, to (1) predyspozycje ucznia i jego przeszłe osiągnięcia, (2) motywacja 
oraz (3) rozwój, opisywany poprzez wiek. Za sferę dydaktyczną odpowiada: 
(4) ilość edukacji (na przykład poświęcony na uczenie się czas) oraz (5) ja-
kość kształcenia, a czynniki środowiskowe, to: (6) środowisko oddziału kla-
sowego, (7) stymulacja dostarczana w domu, (8) wpływy rówieśników oraz 
(9) wpływy zewnętrzne, przede wszystkim mediów (głównie telewizji, choć 
dziś zapewne zdecydowanie bardziej zasadne byłoby mówienie o Internecie). 
Model Walberga był wielokrotnie testowany empirycznie: przede wszyst-
kim na uczniach amerykańskich (choć zdarzały się też replikacje w innych 
krajach, zob. Walberg, Harnisch, Tsai, 1986 i ich dane z dwunastu krajów), 
w odniesieniu do różnych obszarów osiągnięć: matematyki (Reynolds, Wal-
berg, 1992), nauk przyrodniczych (Reynolds, Walberg, 1991) i społecznych 
(Walberg, Weinstein, 1982). Sprawdzano także, jak założone przez Walber-
ga relacje funkcjonują w przypadku uczniów na różnych szczeblach edukacji: 
głównie w szkołach średnich (np. Walberg, Fraser, Welch, 1986), ale także 
wyższych. Pierwotne studia opierały się na schemacie korelacyjno-regresyj-
nym, gdzie sprawdzano dopasowanie modeli strukturalnych oraz istotność 
oczekiwanych relacji dziewięciu czynników z osiągnięciami szkolnymi. Kon-
frontowano model teoretyczny z  propozycjami alternatywnymi, na przy-
kład zakładającymi mediacyjne relacje (Parkerson, Lomax, Schiller, Wal-
berg, 1984), pojawiały się także badania, w których model produktywności 
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testowano w schemacie podłużnym (Reynold, Walberg, 1992) oraz studiach 
uwzględniających zróżnicowanie międzyszkolne (Young, Reynolds, Wal-
berg, 1996). 

W  najprostszej postaci model produktywności zaproponowany przez 
Walberga zakłada, że każdy z  wymienionych wyżej czynników odgrywa 
istotną rolę przy przewidywaniu osiągnięć uczniów, nawet przy kontroli po-
zostałych elementów. Nie oznacza to, że oczekiwane są równie silne związki 
między predyktorami a osiągnięciami – wiele prac zespołu Walberga poka-
zuje, że dwa czynniki o  szczególnej roli dla osiągnięć, to wspominane już 
osiągnięcia przeszłe oraz właściwości środowiska domowego (np. Reynolds, 
Walberg, 1992). Zwykle najsłabszy i najmniej systematyczny jest „wpływ”18 
mediów masowych – w niektórych studiach Walberga relacja jest pozytywna, 
choć słaba (Reynolds i Walberg, 1992, wskazują na wartość współczynnika 
ścieżki między wolnoczasowym kontaktem z mediami a osiągnięciami ma-
tematycznymi równą 0,16), w innych istotna i ujemna: Walberg i Weinstein 
(1982) wskazują na umiarkowane w sile, negatywne związki intensywności 
spędzania czasu przed telewizorem z osiągnięciami w zakresie nauk społecz-
nych (β = -0,27). Wspominam o tym nie bez kozery, bowiem również w na-
szych analizach trafności EWD własna aktywność ucznia i  styl spędzania 
wolnego czasu okazały się czynnikami nie tylko związanymi z osiągnięciami 
na egzaminie maturalnym, ale także ich istotnymi predyktorami przy kon-
troli zmiennych wchodzących w skład modelu EWD, o czym dalej.

Kończąc dyskusję na temat modelowego ujęcia uwarunkowań osiągnięć 
szkolnych przez Walberga warto podkreślić cztery kwestie. Po pierwsze, 
model ten choć początkowo traktowany jako relatywnie prosty, dziś ma cha-
rakter znacznie bardziej złożony, z postulowanymi licznymi relacjami media-
cyjnymi. Po drugie, dziesiątki badań zrealizowanych na podstawie tej teore-
tycznej propozycji, zwykle potwierdza ważność wyróżnionych predyktorów 
(co rzecz jasna nie rozstrzyga o tym, że lista Walberga ma charakter wyczer-
pujący) i pokazuje dobre dopasowanie modelu do uzyskiwanych danych. Po 
trzecie, czynnikami, które konsekwentnie okazują się najmocniej związane 
z osiągnięciami (a w przypadku mocniejszych schematów badawczych moż-
na wręcz stwierdzić, że na nie wpływają) są zdolności uczniów oraz czynniki 
statusowe. Czwartym wnioskiem, bardziej zaskakującym i wymagającym dal-
szych prac sprawdzających, jest pojawiające się ustalenie, że ilość dostarcza-

18 Schemat regresyjny nie pozwala rzecz jasna na wnioskowanie o rzeczywistych rela-
cjach przyczynowo-skutkowych, a i badania podłużne nie wnoszą tu wiele. Z drugiej strony 
Walberg konsekwentnie traktuje swoje rezultaty jako potwierdzające zakładane przyczyno-
wo-skutkowe relacje uwzględnione w modelu.
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nej uczniom edukacji (np. czas spędzany na uczeniu się i przygotowywaniu 
do zajęć) mocniej wiąże się z uzyskiwanymi rezultatami niż jakość edukacji 
(Parkerson i in., 1984; Reynolds, Walberg, 1991). Trzeba jednak pamiętać, że 
jakość ta jest zwykle w referowanych badaniach mierzona w psychometrycz-
nie wątpliwy sposób – najczęściej odpowiednie indeksy jakości przypisywane 
są na podstawie deklaracji nauczycieli. Deklaracje takie są mało wiarygodne. 

5 . 2 . 1 . I n t e l i g e n c j a  j a k o  p r e d y k t o r  o s i ą g n i ę ć  s z k o l n y c h

Poziom intelektualny, zwykle określany na podstawie wyniku w  teście 
inteligencji jest konsekwentnie – niezależnie od studium, wieku badanych, 
czasu realizacji czy regionu geografi cznego badania – najbardziej konse-
kwentnym, pozytywnym predyktorem efektywności uczenia się i wyników 
w nauce. Silne związki między wynikami w testach inteligencji a osiągnięcia-
mi szkolnymi raportowano już przed niemal wiekiem (Bright, 1930), poka-
zując także, że inteligencja ma znaczenie również w przypadku uczniów nie-
pełnosprawnych intelektualnie, wśród których (z  powodów defi nicyjnych) 
średni poziom i wariancja IQ są mniejsze (Springsteen, 1940). Wiele poje-
dynczych badań dowiodło, że inteligencja mocniej wiąże się z osiągnięciami 
szkolnymi niż sprawność funkcjonowania społecznego (Tenopyr, 1967) czy 
motywacja (Gagne, St. Pere, 2001). Wykazano także, że poziom intelektu-
alny pozwala lepiej przewidzieć rezultaty, jakie uzyska uczeń w testach osią-
gnięć niż to, jakie otrzyma oceny (Wieczorkowska, Siarkiewicz, 2007). Choć 
w obu przypadkach związki były pozytywne i statystycznie istotne, to rezul-
tat uzyskany w teście matryc Ravena był wyraźnie silniej związany z wynika-
mi testów (szczególnie w obszarze matematyczno-przyrodniczym: r = 0,51; 
w przypadku testu językowego r = 0,43) niż z ocenami (język polski: r = 0,35, 
matematyka r = 0,39). Nowe badania przeprowadzone na dzieciach dopie-
ro wchodzących w mury szkoły (Karwowski, Dziedziewicz, 2012) pokazały, 
że latentny czynnik inteligencji silnie i istotnie wiązał się z umiejętnościami 
szkolnymi (korelacja na poziomie r = 0,62), choć siła tego związku wyraź-
nie spadała, gdy uwzględniono zróżnicowanie wieku badanych (5,5–8,5 lat) 
– okazywało się wówczas, że to wiek był najsilniejszym predyktorem osią-
gnięć (β = 0,61), choć inteligencja wciąż pozostawała istotnym, drugim co do 
siły, czynnikiem przewidującym osiągnięcia (β = 0,31). Trzecim podstawo-
wym czynnikiem różnicującym osiągnięcia był status społeczno-ekonomicz-
ny (β = 0,20). 

Metaanalizy (Walberg, Strykowski, Rovai, Hung, 1984) wskazują na bar-
dzo silne relacje występujące między inteligencją a osiągnięciami, a bardziej 
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współczesne studia wykorzystujące doskonalsze rozwiązania statystyczne 
(przede wszystkim kontrolę błędów pomiaru – np. Deary, Strand, Smith, 
Fernandes, 2007) potwierdzają te ustalenia. Korelacja uzyskana w metaana-
lizie Walberga i innych wyniosła aż 0,71, podczas gdy związki raportowane 
przez autorów imponującego, współczesnego studium badawczego są jeszcze 
silniejsze (r = 0,81; Deary i  in., 2007). Oczywiście siła korelacji zależy nie 
tylko od właściwości badanej próbki i wykorzystanych narzędzi, ale także od 
operacjonalizacji inteligencji oraz osiągnięć szkolnych. Gdy inteligencję ro-
zumie się jako ogólną sprawność myślenia, od czasów Charlesa Spearmana 
opisywaną małą literą g i bada na przykład używając popularnego testu Ra-
vena, uważanego za najlepszą miarę g ( Jensen, 1998), wówczas uzyskuje się 
słabsze powiązania z osiągnięciami szkolnymi, niż gdy pomiarowi poddana 
zostaje inteligencja skrystalizowana uczniów – mocniej oparta na ich wie-
dzy, pamięci, zasobie słownictwa. Podobne zastrzeżenie stosuje się do testów 
osiągnięć. Gdy mierzy się je testami obejmującymi swoim zakresem wąski 
obszar wyznaczony programem szkolnym, wówczas należy liczyć się ze słab-
szymi związkami, niż gdy używa się testów charakterystycznych dla między-
narodowych badań osiągnięć (na przykład TIMSS, PIRLS czy PISA). Te-
sty te, choć dotyczące poszczególnych sfer szkolnego funkcjonowania ucznia 
(języka, czytania, matematyki), abstrahują od wąsko zdefi niowanego progra-
mu nauczania, a ich autorzy stawiają sobie jako cel również pomiar spraw-
ności myślenia uczniów, nie zaś jedynie ich wiedzy. Dlatego też, gdy osią-
gnięcia mierzymy takimi testami, uzasadnione jest oczekiwanie silniejszych 
relacji z testami inteligencji. Dostępne dane potwierdzają ten tok rozumo-
wania – współczynnik korelacji latentnej między inteligencją a pomiarami 
PISA w naszym badaniu osiągnął wartość r = 0,72 w przypadku matematyki 
i r = 0,67 przy czytaniu, podczas gdy wartości związków inteligencji z wyni-
kami z egzaminu gimnazjalnego były odpowiednio niższe: r = 0,69 przy czę-
ści matematycznej i r = 0,39 przy czytaniu. Podobnie, dokonując analizy na 
poziomie krajów, posługując się przy tym dość kontrowersyjnymi miarami 
oszacowań inteligencji na poziomie społeczeństw autorstwa Lynna i Van-
hanena (2006), Rindermann (2007) pokazuje korelacje inteligencji (na po-
ziomie krajowym) z rezultatami standaryzowanych testów sięgające r = 0,90.

Inteligencja jest zatem najbardziej stabilnym, silnym predyktorem osią-
gnięć szkolnych. Wbrew głosom niektórych krytyków testów inteligencji 
(np. Sternberg, 2003), w wielu badaniach przekonująco dowiedziono rów-
nież, że znaczenie testów inteligencji tyko nieznacznie zmniejsza się na ko-
lejnych szczeblach edukacji. Oczekiwanie mniejszej predykcyjności testów 
inteligencji formułowane jest przede wszystkim na podstawie spadającego 
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zróżnicowania rezultatów IQ: w związku z selekcyjnością liceów, później zaś 
studiów, uzyskuje się niższe korelacje, wynikające nie tyle z  faktycznej re-
dukcji roli inteligencji, ile z powodu ograniczonej zmienności jej rezultatów, 
szczególnie w obszarze niskich wyników. Ta kwestia jest istotna dla dyskusji 
o trafności wskaźników maturalnych EWD. Fakt selekcji występującej mię-
dzy gimnazjum a szkołą średnią może bowiem powodować niższe korelacje 
niż uzyskiwane do tej pory. W ogromnej, współczesnej metaanalizie (Kuncel, 
Hezlett, Ones, 2001, 2004) wykazano, że standaryzowane testy osiągnięć, 
bliskie swoim zakresem pomiarowi inteligencji skrystalizowanej, pozwala-
ją przewidywać efektywność radzenia sobie na studiach, operacjonalizowa-
ną w bardzo różny sposób (średnia ocen, ale również wynik na egzaminie, 
znacznie słabiej zaś liczba i cytowania publikacji). Jak stwierdzają dwaj zna-
czący badacze tego zagadnienia: 

Wiele spójnych wzorców płynie z tysięcy badań i setek tysięcy uczniów. Po pierw-
sze, wyniki testów są pozytywnymi predyktorami szerokiego zestawu wskaźników 
funkcjonowania szkolnego, ale są słabiej powiązane z  efektami warunkowanymi 
motywacyjnie. Na przykład, metaanalityczne oszacowania średniej korelacji między 
testami wstępnymi na studia a późniejszą średnią ocen (poprawione na ograniczoną 
wariancję i niepełną rzetelność) wahają się między 0,35 a 0,46, podobne oszacowa-
nia dla przewidywanego uzyskania stopnia zawierają się w przedziale między 0,13 
a  0,39 (Kuncel, Hezlett, 2007). Po drugie, wyniki testów bardziej specyficznych 
dla określonego obszaru czy dyscypliny […] zwykle są lepszymi predyktorami niż 
wyniki testów mierzących szersze dyspozycje matematyczne czy językowe” (Kuncell, 
Hezlett, 2010, s. 340). 

Co więcej, jak przekonują Kuncel i Hezlett (2010) moc predykcyjna te-
stów jest wysoka również w przypadku wyselekcjonowanych grup – nawet 
takich jak studenci prestiżowych uniwersytetów lub osoby charakteryzujące 
się bardzo wysokim poziomem inteligencji. Choć wśród opinii publicznej 
popularne jest przekonanie, jakoby inteligencja była warunkiem koniecznym, 
lecz niewystarczającym szczególnych osiągnięć (nie tylko w sferze edukacji), 
a  relacje między poziomem inteligencji a sukcesami miały charakter krzy-
woliniowy – rosnący do poziomu przeciętnej inteligencji, następnie zanika-
jący – to w odniesieniu do osiągnięć szkolnych niewiele danych potwierdza 
taką właśnie „hipotezę progu”. Hipoteza ta została przekonująco wykaza-
na w badaniach nad twórczością (Gralewski, Weremczuk, Karwowski, 2012; 
Karwowski, Gralewski, 2013), jednak w przypadku osiągnięć szkolnych uzy-
skuje się raczej liniowe relacje między wynikami w  testach predyspozycji 
i osiągnięciami na różnych poziomach zdolności (Cullen, Hardison, Sackett, 
2004). Choć nie wiemy, jak jest w Polsce, bo materiał porównawczy doty-
czący studentów i licealistów jest niezbyt obszerny, te dane należy traktować 
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jako ważny argument w dyskusji nad predykcyjnością inteligencji dla osią-
gnięć szkolnych, również na poziomie szkoły średniej i wyższej. 

Gdyby dokonać szybkiej, choć zapewne ułomnej, syntezy uzyskiwanych 
zwykle wartości współczynników korelacji (bez poprawiania ich ze względu 
na nierzetelność i ograniczenie wariancji) między inteligencją a osiągnięcia-
mi, to nie popełni się nadużycia stwierdzając, że zwykle w szkole podstawo-
wej wahają się one wokół r = 0,60 ( Jensen, 1980), aby w przypadku uczniów 
w wieku 12–18 lat spaść do około r = 0,50 (Boekaerts, 1995; Jensen, 1980), 
dając z  kolei wartości w  okolicach r = 0,40 w  przypadku studiów I  stop-
nia i r = 0,30 przy studiach II stopnia (Ackerman, 1994; Chamorro-Premu-
zic, Furnham, 2005; Hunter, 1986). Choć spadki te są znaczące, to mogą być 
efektem ograniczenia wariancji inteligencji, a więc nie należy przesadnie spie-
szyć się ze stwierdzeniem, że inteligencja nie odgrywa roli na wyższych po-
ziomach edukacji, jak często czynią zwolennicy „nowych teorii inteligencji”.

Zreferowane do tej pory wyniki pozwalają oczekiwać nieprzypadkowych 
(statystycznie istotnych) i dość silnych związków między inteligencją a re-
zultatami uzyskiwanymi przez uczniów na maturze. Wolno przypuszczać, że 
korelacje te będą słabsze niż te dla inteligencji i wyników egzaminu gimna-
zjalnego. Jednak dla dyskusji o trafności EWD istotniejsze jest inne oczeki-
wanie. Otóż, jeżeli spełnione ma być podstawowe założenie trafności wskaź-
ników edukacyjnej wartości dodanej, tj. mają one mówić o wpływie szkoły 
i  tego, co się w niej dzieje, na wzrost lub spadek rezultatów uzyskiwanych 
przez uczniów, wówczas należałoby oczekiwać, że jednoczesne wprowadze-
nie do modelu wyjaśniającego zarówno inteligencji, jak też zmiennych z mo-
delu EWD (przede wszystkim uprzednich osiągnięć, ale również płci oraz 
informacji o dysleksji), powinno zmniejszać powiązania między inteligencją 
a osiągnięciami na maturze. To oczekiwanie ma u swoich podstaw przeko-
nanie, że inteligencja zdążyła już odcisnąć swoje piętno na pierwszym po-
miarze (egzaminie gimnazjalnym), z którym jest silnie skorelowana. Ocze-
kiwanie, że efekt inteligencji zniknie zupełnie, byłoby jednak nieuprawnione. 
Od zarania naukowych studiów nad inteligencją była ona wszak rozumiana 
nie tylko jako „moc poznawcza” (Spearman, 1927), ale także jako „zdolność 
do uczenia się” i adaptowania się do nowych warunków (zob. Nęcka, 1994, 
2003). Wprawdzie w historii badań nad inteligencją nie brak głosów, jako-
by jej utożsamianie ze zdolnością do uczenia się było przedwczesne (zob. 
szczególnie Woodrow, 1938, 1940, 1946), jednak dzisiejsze badania nie tyl-
ko pokazują, że relacje faktycznie występują, ale także rzucają światło na 
ich charakter (zob. np.: Nęcka, Machera, Miklas, 1992). Herbert Woodrow 
(1946) pokazywał, że zdolność do przyswajania informacji w  warunkach 
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laboratoryjnych była nieskorelowana z  wynikami testów inteligencji, co 
wręcz wiodło go do postawienia twierdzeń zignorowanych przez współcze-
snych mu psychologów, iż: „(1) zdolność do uczenia się nie może być utoż-
samiana ze zdolnością znaną jako inteligencja; (2) ludzie nie posiadają cze-
goś takiego jak jednorodna zdolność do uczenia się, (3) poprawa wyników 
uczenia się koreluje z czynnikami grupowymi, tj. relatywnie wąskimi zdol-
nościami i czynnikami specyfi cznymi” (Woodrow, 1946, s. 148–149). Mimo 
kategoryczności tych sądów, już lata sześćdziesiąte i  siedemdziesiąte przy-
niosły wystarczająco wiele rezultatów, aby doprowadzić dwóch znakomitych 
psychologów edukacji do stwierdzenia, że pierwsza i druga teza Woodrowa 
straciły swą aktualność (Cronbach, Snow, 1977, s. 134), a związki wyników 
w testach inteligencji z uczeniem się są wyraźne (choć warto pamiętać, że 
mowa tu przede wszystkim o  uczeniu się rozumianym jako laboratoryjne 
przyswajanie zbiorów słów czy znaków, a nie silnie kontekstualne i społecz-
ne uczenie się w szkole). Jeśli zatem inteligencja przynajmniej w części ozna-
cza zdolność uczenia się, wówczas zasadne jest oczekiwanie jej związków 
z wynikiem egzaminu maturalnego nawet wtedy, gdy kontroluje się wpływ 
egzaminu gimnazjalnego. 

W  jednej z  nielicznych dotychczasowych prób sprawdzenia trafności 
wskaźników EWD – tym razem gimnazjalnych – Aleksandra Jasińska oraz 
Anna Hawrot ( Jasińska, Hawrot, 2013) sprawdzały zasadność podobne-
go rozumowania na ogromnej jak na polskie warunki próbie ponad 5000 
uczniów z niemal 300 oddziałów w 150 szkołach. Ich podejście było orygi-
nalne również z tego względu, że badanie zrealizowano w schemacie podłuż-
nym z dwukrotnym pomiarem osiągnięć szkolnych (sprawdzian po szóstej 
klasie oraz egzamin gimnazjalny) oraz dwukrotnym pomiarem inteligencji 
(w I i III klasie). Dzięki temu możliwe było nie tylko sprawdzenie, w jakiej 
mierze inteligencja pozwala przewidzieć wyniki egzaminu gimnazjalnego 
przy statystycznej kontroli wyniku sprawdzianu po szóstej klasie, ale także 
– dzięki longitudinalnemu schematowi – czy zmiany w zakresie inteligencji 
obserwowane wśród uczniów różnych szkół można powiązać z edukacyjną 
wartością dodaną. Ten wątek powróci w kolejnym podrozdziale. 

Inteligencja okazała się w sposób statystycznie istotny i dość silny powią-
zana zarówno z matematyczno-przyrodniczą (β = 0,59), jak i humanistyczną 
częścią egzaminu gimnazjalnego (β = 0,55) ( Jasińska i Hawrot, 2013). Jed-
nak gdy do modelu regresji włączono także zmienne uwzględniane przy kal-
kulacji wskaźników EWD, siła powiązań gwałtowanie spadała: do 0,26 przy 
części matematyczno-przyrodniczej i  0,16 dla humanistycznej. Wpraw-
dzie inteligencja wciąż była statystycznie istotnym predyktorem osiągnięć, 
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ale jej rola była zdecydowanie mniejsza – przede wszystkim za sprawą fak-
tu, że już pierwszy pomiar osiągnięć, a  więc sprawdzian po szóstej klasie 
szkoły podstawowej był bardzo mocno nią nasycony. Innymi słowy fakt, że 
modele EWD biorą pod uwagę wejściowe osiągnięcia ucznia, jest w  isto-
cie sposobem pośredniej kontroli wpływu inteligencji. To ważny wynik, bo 
istotą EWD jest wszak pomiar wartości dodawanej przez szkołę, nauczycie-
la i proces uczenia się, nie zaś pomiar inteligencji uczniów. „Oczyszczenie” 
wskaźnika poprzez, nawet pośrednią, kontrolę wpływów inteligencji dobrze 
świadczy o  jego trafności. Analogiczną analizę dla danych uzyskanych dla 
szkół maturalnych zawarto w tabeli 1. 

W przypadku czterech skal maturalnych (matury z przedmiotów huma-
nistycznych, języka polskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
oraz matematyki) wielopoziomowe modele regresji były szacowane osobno 
dla liceów (górny wiersz tabeli) i techników (dolny wiersz). Osobna analiza 
dyktowana była ciekawością i raczej podejrzeniem niż kierunkową hipote-
zą, która pozwalałaby oczekiwać moderacyjnego efektu typu szkoły. Proce-
dura analityczna była w obu przypadkach identyczna. W pierwszym kroku 
oszacowany został model pusty, którego celem było określenie odsetka wa-
riancji wyników maturalnych tkwiącego między szkołami. Był on znaczący 
i w sensie istotności, i siły efektu – jak pokazują ostatnie wiersze tabeli 1,35% 
zmienności wyników maturalnych z  języka polskiego, 37% z przedmiotów 
humanistycznych i aż 49% zróżnicowania rezultatów w zakresie matematyki 
i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w liceach łączyć można z po-
działem na szkoły. W przypadku techników odsetek ten jest niższy (zawiera 
się w przedziale od 25% do 30% wariancji), ale wciąż bardzo znaczący.

W drugim kroku do modelu wprowadzano inteligencję, co powodowa-
ło z  jednej strony wyraźny spadek wariancji międzyszkolnej, z drugiej zaś 
poziom intelektualny w każdym przypadku był statystycznie istotnym pre-
dyktorem sukcesu na maturze. Warte odnotowania, choć zgodne z danymi 
z  literatury przedmiotu, są różniące się siłą związki inteligencji z wynika-
mi w zakresie humanistycznego (słabsze) i ścisłego (silniejsze) obszaru na-
uki. Wartości współczynników regresji dla matury matematycznej i w zakre-
sie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych były nieznacznie silniejsze 
w liceach niż technikach. Krok trzeci, podstawowy dla orzekania o trafności 
wskaźników EWD, to równoczesne wprowadzenie do modelu zmiennych 
uwzględnianych przy szacowaniu wskaźników edukacyjnej wartości doda-
nej oraz inteligencji. Wzór rezultatów jest zgodny z oczekiwaniami. Wyraź-
nie zwiększa się odsetek wariancji osiągnięć wyjaśniany przez wprowadzo-
ne predyktory – przede wszystkim uprzednie osiągnięcia. Spada wariancja 
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międzyszkolna. To jednak, co najważniejsze, to bardzo wyraźne zmniejszanie 
się siły związków inteligencji z wynikami maturalnymi. Wprawdzie warto-
ści wciąż są statystycznie istotne, jednak ich siła zmniejsza się wielokrotnie. 
Szczególnie wyraźnie spadek ten widoczny jest w przypadku matematycz-
no-przyrodniczej i  matematycznej części matury, jest on też najlepiej do-
strzegalny wśród uczniów techników. Uzyskujemy zatem dość konsekwent-
ne – bo niezależne od typu szkoły, choć moderowane przez typ przedmiotu 
– potwierdzenie trafności maturalnych wskaźników EWD. Oczekiwany 
i wykryty spadek znaczenia inteligencji świadczy o  tym, że jej rola została 
już niejako zawarta w konstrukcji indeksów EWD za sprawą uwzględnienia 
w nich wyników w sprawdzianie gimnazjalnym. Wyraźny wzór wskazujący 
na mediację (w sensie statystycznym, w sensie logicznym użycie testu inte-
ligencji w niezbyt fortunnym momencie badania – zob. Smulczyk, Haman, 
Pokropek, w tym tomie – osłabia taki wniosek) jest argumentem potwier-
dzającym to wnioskowanie. 

5 . 2 . 2 . I n t e l i g e n c j a  j a k o  s k u t e k  e d u k a c j i

Traktowanie inteligencji jako stałej (i w znacznej mierze wrodzonej) cha-
rakterystyki sprawia, że to jej przypisuje się status przyczyny w  wyjaśnia-
niu długości i efektywności edukacji. Jednak czas spędzony w szkole nie jest 
zmarnowany. Wprost przeciwnie – kształtuje on intelekt uczniów. Przeglądy 
badań (Armor, 2006; Ceci, 1991; Ceci, Williams, 1997) dostarczają argu-
mentów na rzecz upatrywania w długości edukacji przyczyny, w inteligencji 
zaś skutku (zob. również Cahan, Cohen, 1989; Husen, Tuijnman, 1991). Kto 
wie, czy nie jest najbardziej interesującym i przemawiającym do wyobraźni 
(choć zapewne nie najważniejszym z punktu widzenia logiki wywodu) usta-
lenie wskazujące na spadek inteligencji i osiągnięć dzieci podczas wakacji, 
wykazany niezależnie w kilku badaniach (Cooper, Nye, Charlton, Lindsay, 
Greathouse, 1996; Hayes, Grether, 1982; Heyns, 1987). Podobnie w przy-
padku dzieci holenderskich, które podczas II wojny światowej nie mogły 
przez kilka lat uczęszczać do szkół, iloraz inteligencji spadł o niemal siedem 
punktów (DeGroot, 1951, za: Ceci, 1991, s. 707).

Wtórna analiza efektu edukacji na g zrealizowana na danych klasycznego 
już badania warszawskiego (Warsaw Study; Firkowska, Ostrowska, Sokołow-
ska, Stein, Susser, Wald, 1978; Firkowska-Mankiewicz, 2002; 2011; Firkow-
ska-Mankiewicz, Karwowski, 2012) potwierdza długookresowy wpływ edu-
kacji na inteligencję. Inteligencja mierzona w wieku lat 13 z użyciem WISC 
na próbie 1100 warszawskich dzieci pozwalała przewidywać nie tylko dłu-
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gość trwania edukacji po 23 latach, ale także inteligencję mierzoną niewer-
balnym testem Ravena. Ponowne badanie przeprowadzono na grupie 100 
osób, które w dzieciństwie charakteryzowały się bardzo wysoką inteligen-
cją, a w dorosłości – mimo regresji do średniej – również odstawały znacz-
nie in plus od populacji. Analiza mediacyjna pokazała, że mimo ogranicze-
nia wariancji w grupie wyselekcjonowanej, hipoteza zakładająca pozytywny 
wpływ długości edukacji na inteligencję znalazła potwierdzenie (zob. Kar-
wowski, w druku). 

Korelacje między g a sukcesem edukacyjnym (również rezultatami w te-
stach osiągnięć, ale nie tylko nimi), zawodowym i  życiowym są więc sys-
tematyczne, różnią się jedynie swoją siłą. W klasycznej już syntezie Jencks 
i współpracownicy (1972) szacowali je na około r = 0,50–0,60 w przypadku 
poziomu edukacji, a około r = 0,40–0,50 w przypadku statusu zawodowego 
i zarobków. Nowsza metaanaliza (Schmidt, Hunter, 2004) pokazuje podob-
ne związki, dodatkowo podkreślając znaczenie czynników osobowościowych 
i motywacyjnych jako moderatorów relacji IQ-sukces. Dołączenie do mo-
deli wyjaśniających sumienności powodowało wzrost ich mocy wyjaśniającej 
o 18% w stosunku do modelu z samym g jako predyktorem. Zwykle jednak 
siła relacji sukcesów edukacyjnych i  zawodowych z  tym osobowościowym 
czynnikiem nie przekracza r = 0,30 (Barrick, Mount, 1991). 

Przekonujących dowodów na rzecz tezy, że długość edukacji wpływa na 
poziom inteligencji, dostarczają także niedawne analizy przeprowadzone na 
danych norweskich (Brinch, Galloway, 2012). Autorzy, słusznie podkreślając 
rozmaite problemy metodologiczne dotychczasowych studiów, wykorzysta-
li możliwości, jakich dostarczyła reforma edukacji, przeprowadzona w Nor-
wegii w latach sześćdziesiątych, kiedy to wydłużono obowiązkową edukację 
z siedmiu do dziewięciu lat. Wykorzystując dane na temat inteligencji, zbie-
rane przez komisje wojskowe od mężczyzn w wieku 19 lat, uczęszczających 
do szkoły przed i po reformie, wykazano, że każdy rok edukacji przekładał 
się przeciętnie na wzrost inteligencji o 4–5 punktów (w zależności od spo-
sobu estymacji efektu), a więc około trzech dziesiątych odchylenia standar-
dowego. To niebagatelny wpływ i choć oceniony został wyłącznie w odnie-
sieniu do mężczyzn, to wolno sądzić, że faktycznie był on dość uniwersalny. 

Oczekiwanie pozytywnego wpływu na inteligencję samego uczęszcza-
nia do szkoły byłoby jednak naiwnością. W Polsce już przed laty wykazano 
(Spionek, 1975), że w przypadku przechodzenia na wyższe szczeble edukacji 
zmniejszał się odsetek uczniów powyżej normy intelektualnej, rósł zaś umy-
słowo „ociężałych”. Warunkiem utrzymania lub wzrostu ilorazu inteligencji 
w toku nauki było przezwyciężenie trudności w uczeniu się; nieumiejętność 
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uporania się z nimi działała jak samospełniające się proroctwo, obniżając nie 
tylko rezultaty szkolne, co nie dziwi, ale i poziom inteligencji – co byłoby 
już znacznie trudniejsze do wyjaśnienia, gdyby utrzymywać, że jest ona sta-
ła. Jeszcze ważniejsze wnioski płyną z niewielkiego badania wskazującego 
nie tylko na wpływ ocen szkolnych na inteligencję dzieci, ale również mo-
derujące znaczenie płci dziecka i  statusu społeczno-ekonomicznego rodzi-
ny (Konarzewski, 1991). Krzysztof Konarzewski (1991, s. 45) wykazuje, że 
w przypadku dzieci pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-eko-
nomicznym inteligencja raczej przeszkadzała, niż pomagała w przystosowa-
niu się do sytuacji na lekcji. W przypadku dziewczynek wysoka inteligen-
cja była istotnym, ale negatywnym predyktorem pracy na lekcji (β = -0,68), 
w przypadku chłopców zaś sprzyjała apatii na lekcjach (β = 0,71), co tłuma-
czone jest różnicami w przystosowaniu się do zewnętrznie narzuconych wa-
runków przez dziewczynki i chłopców pochodzących z  rodzin o wyższym 
i niższym statusie. 

Istotną kwestią dla dyskusji na temat trafności wskaźników EWD jest 
więc pytanie, czy jakość edukacji w każdej ze szkół jest powiązana ze wzro-
stem inteligencji uczniów? Choć jest bowiem jasne, że poziom inteligencji 
uczniów w dostatecznie długim czasie będzie rósł, to szczególnie istotne py-
tanie brzmi, czy w  szkołach, które charakteryzują się wyższym poziomem 
EWD, ten wzrost jest większy, taki sam czy mniejszy, niż w  pozostałych. 
Jasińska i Hawrot (2013) ustaliły, że około 13% zmienności przyrostu in-
teligencji uczniów między pierwszą a  trzecią klasą, leży między badanymi 
szkołami. Okazało się, że istnieje nieprzypadkowa, choć słaba w sensie siły 
efektu, pozytywna korelacja przyrostów inteligencji z  EWD matematycz-
no-przyrodniczą (r = 0,25) i humanistyczną (r = 0,19). Wśród uczniów ze 
szkół o wyższej jakości kształcenia (określonej na podstawie EWD) zaob-
serwowano więc bardziej pozytywne zmiany w zakresie inteligencji. Rezul-
taty te trzeba traktować jako ważny argument na rzecz trafności wskaźników 
EWD. Niestety nasz schemat badawczy nie był równie doskonały i nie po-
zwala na podobne analizy.

5.3. Znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego

Ideałem merytokratycznych społeczeństw jest powiązanie życiowych suk-
cesów jednostek z ich zdolnościami i motywacją, nie zaś zajmowanym przez 
rodziców miejscem w strukturze społecznej. Od edukacji oczekuje się więc, 
że będzie niwelowała nierówności społeczne poprzez wyrównywanie szans 



140 Maciej Karwowski

i  umożliwiała osiąganie wyższego statusu społeczno-ekonomicznego oso-
bom zdolnym i/lub pracowitym, wywodzącym się z nieuprzywilejowanych 
środowisk (Coleman, 1968). Jednocześnie korelacje pomiędzy rezultatami 
szkolnymi, poziomem inteligencji a  różnie operacjonalizowanym statusem 
społeczno-ekonomicznym (SES) raportowane w  badaniach (Firkowska-
-Mankiewicz, 1993) niemal zawsze są statystycznie istotne i dość silne. Jeśli 
status traktuje się jako syntetyczną miarę pozycji społecznej rodziny, wów-
czas nasuwają się co najmniej dwie drogi wyjaśniania obserwowanych relacji. 
Pierwszą z nich jest upatrywanie w zdolnościach – szczególnie inteligencji 
– czynnika decydującego, a przynajmniej znacząco zwiększającego szanse na 
zajęcie przez jednostkę wyższego miejsca w strukturze społecznej. Inteligen-
cja ma w  takim przypadku charakter alokacyjny (np. Firkowska-Mankie-
wicz, 1993): decyduje o tym, kto zdobędzie pożądane w danym społeczeń-
stwie kredencjały (Gmerek, 2008), np. wykształcenie, dające następnie lepszą 
i bardziej prestiżową pracę. Z drugiej strony badania realizowane nad spo-
łecznymi aspektami edukacji przynoszą jednoznaczne wskazania, że poziom 
umysłowy dzieci zależny jest od pozycji społeczno-ekonomicznej rodziców, 
a korelacje wahają się od r = 0,25 do r = 0,52 w części badań (Firkowska-
-Mankiewicz, 1993), po r = 0,60 wspominane przez Krzysztofa Konarzew-
skiego (1991). Te ustalenia wskazywałyby raczej na reprodukcyjną relację 
między SES a inteligencją, osiągnięciami szkolnymi, a później i życiowymi.

Wartość współczynnika korelacji niewiele jeszcze mówi ani o mechani-
zmach „nabywania” wyższej inteligencji przez dzieci z rodzin o wyższym sta-
tusie, ani o powodach ich lepszych osiągnięć szkolnych, chyba żeby uznać, 
że te ostatnie są w przypadku dzieci o wysokim statusie epifenomenem in-
teligencji. Brak miejsca na przedstawienie tej kwestii tak dokładnie, jak na 
to zasługuje, sprawia, że pozostaje mi odesłać czytelnika do innych prac do-
brze pokazujących kompleksowe relacje między statusem społeczno-ekono-
micznym, rezultatami w nauce i  inteligencją (Dolata, 2006; Haman, 2007; 
Karwowski, w druku; Konarzewski, 2001). W tym miejscu musi wystarczyć 
lapidarne stwierdzenie, że proces wpływu statusu społeczno-ekonomicz-
nego na dwie analizowane tu właściwości (inteligencję i osiągnięcia szkol-
ne) z całą pewnością ma charakter kompleksowy i wymykający się prostym 
uogólnieniom. Z  jednej bowiem strony dobrze kontrolowane studia z  ge-
netyki zachowania pokazują znaczny poziom odziedziczalności inteligen-
cji (Bouchard, McGue, 1981; Jensen, 1969), podobnie zresztą jak osiągnięć 
szkolnych (Th ompson, Detterman, Plomin, 1991). Badania nad różnica-
mi w stylach wychowania w rodzinach o różnym statusie pokazują z kolei, 
że określone strategie socjalizacyjne pośredniczą w relacji między statusem 
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a  inteligencją. Na przykład w  reanalizie wspominanego już Warsaw Study 
(Firkowska-Mankiewicz, Karwowski, 2012) zrealizowanej na 1171 osobo-
wej próbie warszawskich trzynastolatków, pokazaliśmy, że SES jest staty-
stycznie istotnym i silnym predyktorem poziomu inteligencji (β = 0,47), jed-
nak wprowadzenie do modelu zmiennych opisujących zachowania rodziców 
wobec dziecka nie tylko poprawiało moc eksplanacyjną równania regresji, 
ale także pokazywało bardziej złożone relacje. Rodzice z rodzin o wyższym 
statusie częściej prezentowali wobec swoich dzieci zachowania, które można 
opisać jako akcentujące podmiotowość dzieci (dyskutowanie z dziećmi, uza-
sadnianie zakazów, pytanie dziecka o zdanie), ale też stawiali dzieciom wyż-
sze wymagania, które to czynniki – niezależnie od statusu – przekładały się 
na inteligencję dzieci. Niezależnie szacowana rola podmiotowości była nie-
wiele słabsza niż statusu społeczno-ekonomicznego. 

Rola statusu społeczno-ekonomicznego dla rozwoju osiągnięć dziecka 
jest więc znaczna i nieograniczająca się jedynie do wpływów genetycznych. 
Widać to w wielu obszarach, od preferencji wobec określonego rodzaju sztu-
ki, po czas spędzany w szkole i poziom inteligencji. Status społeczno-ekono-
miczny jest pozytywnie związany z uznaniem dla muzyki klasycznej i sztuki 
abstrakcyjnej, co zwykle tłumaczone jest trojako (Sawyer, 2012, s. 131), albo: 
(1) różnice społeczne przekładają się na różnice osobowości, ta zaś na pre-
ferencje w zakresie sztuki, (2) kontakt ze sztuką wyrabia gust, więcej okazji 
kontaktu mają osoby pochodzące z klas wyższych oraz (3) preferencje w za-
kresie określonego rodzaju sztuki są jednym z wyróżników klasy, do których 
dzieci są socjalizowane. W  ujęciu socjologów edukacji w  szkole dokonuje 
się nieustanny proces przemocy symbolicznej (Bourdieu, Passeron, 1990), 
tj. wtórnej socjalizacji, podczas której wszystkim dzieciom – zarówno tym 
z  klas wyższych, jak i  niższych – narzucany jest sposób rozumienia i  wy-
rażania świata charakterystyczny dla tych pierwszych. Dzieci wchodząc do 
szkoły z różnymi habitusami (rozumianymi jako socjalizacyjnie warunkowa-
na część natury) trafi ają w istocie do bardzo różnych środowisk. Dla dziec-
ka z klasy średniej szkoła, ze swoimi normami, wartościami, językiem jest 
czymś przyjaznym i naturalnym, przedłużeniem i uzupełnieniem domu. Dla 
dziecka z rodziny robotniczej jest mało zrozumiałym i trudnym do adapta-
cji środowiskiem obcych kodów i znaczeń. Już badania umiejętności małych 
dzieci pokazują, że status społeczno-ekonomiczny wyjaśnia unikatowy odse-
tek wariancji kompetencji dzieci, niezależnie od ich wieku i poziomu inteli-
gencji (Karwowski, Dziedziewicz, 2012).

Kończąc tę dyskusję kilkoma uwagami o  charakterze syntetyzującym, 
należałoby stwierdzić, że niezależnie od złożoności relacji między położe-
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niem społecznym i edukacją, z powodzeniem studiowanych od kilkudziesię-
ciu lat, związek ten jest niewątpliwy, choć umiarkowany w sile. Współcze-
sna meta analiza (Sirin, 2005), pokazuje relacje na poziomie r = 0,27–0,29 
(w zależności od zastosowanej metody analizy), choć można założyć, że jest 
to oszacowanie nieco zaniżone. W przypadku badań ograniczonych do sfery 
edukacji uzyskano bowiem nieco wyższą korelację (r = 0,30), podobnie jak 
w przypadku tych badań, gdzie nie było problemu ze słabym pomiarem SES 
(r = 0,35). Status społeczno-ekonomiczny silniej korelował także z osiągnię-
ciami matematycznymi (r = 0,35) i  werbalnymi (r = 0,32), niż z  ogólny-
mi osiągnięciami (r = 0,22). Korelacje raportowane przez Sirina dla różnych 
poziomów wiekowych lub poziomów kształcenia są dość zbliżone do tych 
obserwowanych w  polskich badaniach. W  przypadku przedszkola było to 
r = 0,19 (a więc niemal identycznie jak w naszych badaniach, zob. Karwow-
ski, Dziedziewicz, 2012), sięgając nieco wyższych wartości w szkole podsta-
wowej (r = 0,27), gimnazjum (r = 0,31) i szkole średniej (r = 0,26). Porów-
nanie uzyskanych przez Sirina współczynników korelacji do wcześniejszej 
metaanalizy (White, 1982) pokazuje zbliżony poziom relacji – w  meta-
analizie White’a było to bowiem r = 0,34. Z punktu widzenia dyskusji na 
temat trafności wskaźników EWD tok rozumowania w odniesieniu do sta-
tusu społeczno-ekonomicznego jest podobny do tego przedstawionego przy 
okazji inteligencji. Choć oczekuję pozytywnych związków wymiarów statusu 
z wynikami egzaminu maturalnego, to jednocześnie spodziewam się, że przy 
kontroli czynników z modelu EWD, przede wszystkim wyniku egzaminu 
gimnazjalnego, nasyconego już statusem społeczno-ekonomicznym, relacje 
te zmniejszą swoją siłę lub znikną zupełnie. Tabela 2 zawiera właściwości 
modelu i podstawowe dane na temat siły i istności relacji.

Dla potrzeb naszych analiz status zoperacjonalizowaliśmy jako liczbę 
lat nauki matki i ojca oraz zasobność gospodarstwa domowego. To oczywi-
ście wskaźniki dalekie od ideału, jednak wystarczająco trafne i często wyko-
rzystywane, aby mieć do nich zaufanie. Zwracają uwagę słabe relacje tych 
zmiennych z wynikami matury – bez względu na to, czy kontroli poddaje-
my zmienne z modelu EWD czy też nie. Stan posiadania gospodarstwa do-
mowego w żadnym przypadku nie wiązał się z wynikami uczniów. W przy-
padku wykształcenia rodziców związki zauważamy, mają one jednak słaby 
i mało systematyczny charakter. Wykształcenie matki wiązało się z rezulta-
tami maturalnymi z przedmiotów humanistycznych i języka polskiego tyl-
ko wśród uczniów techników, z  kolei z  rezultatami z  przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych i matematyki w  liceach. Wykształcenie ojca nie 
miało znaczenia dla rezultatów matury z  języka polskiego i  przedmiotów 
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humanistycznych, odgrywało jednak pewną (niezbyt silną) rolę w wyjaśnia-
niu wyników uzyskiwanych na maturze z matematyki i przedmiotów mate-
matyczno-przyrodniczych. Co interesujące, siła tych związków była wyższa 
w technikum niż w liceum.

Wprowadzenie do równania w trzecim kroku zmiennych składających się 
na model EWD daje rezultaty, których wzór obserwowaliśmy już wcześniej. 
W  każdym przypadku siła relacji zmiennych statusowych z  osiągnięciami 
wyraźnie spada19. Widać więc także i tym razem, że wskaźniki edukacyjnej 
wartości dodanej lepiej radzą sobie z problemem nasycenia wyników egza-
minacyjnych statusem społeczno-ekonomicznym, niż ma to miejsce przy su-
rowych wynikach egzaminacyjnych. W tym sensie miary EWD są więc lep-
szym wskaźnikiem jakości nauczania, w mniejszym stopniu pozostającą pod 
wpływem niezależnych od szkoły zmiennych statusowych. 

*  *  *

Skupienie się w naszych rozważaniach na inteligencji i statusie społecz-
no-ekonomicznym powodowane jest zarówno potwierdzaną wielokrotnie 
ważnością tych akurat czynników w wyjaśnianiu osiągnięć szkolnych, jak też 
brakiem miejsca, niepozwalającym na bardziej szczegółową dyskusję roli in-
nych czynników z poziomu indywidualnego. Czynniki te w świetle ostatnich 
metaanaliz są na tyle silnymi predyktorami osiągnięć szkolnych, że zasługu-
ją na osobne zainteresowanie (Karwowski, w druku). Zapewne szczególna 
rola przysługuje osobowości, silnie powiązanej z wynikami w nauce (ostatnia 
metaanaliza Poropata, 2013, gdzie sprawdzano relacje między osobowością 
dzieci ocenianą przez dorosłych a osiągnięciami, pokazuje zaskakująco silne 
relacje, szczególnie w przypadku sumienności: r = 0,50 i otwartości na do-
świadczenie r = 0,43, zob. również Poropat, 2009). Dwa główne czynniki, 
poza inteligencją i  statusem, które pozwalają zrozumieć zmienność rezul-
tatów szkolnych, to ciekawość (wymiar otwartości na doświadczenie) i wy-
trwałość (wymiar osobowościowego czynnika sumienności), które wnoszą 
niezależny od inteligencji, a niewiele od niej słabszy wkład do wyjaśniania 
wariancji funkcjonowania szkolnego (von Stumm, Hell, Chamorro-Pre-
muzic, 2011). Osobne znaczenie odgrywają jednak również takie wymiary 

19 Pomijając pojawiające się zaskakujące istotne relacje wykształcenia ojca z wynikami 
matury z  języka polskiego i  przedmiotów humanistycznych – wcześniej nieistotne. Efekt 
ten, sugerujący supresję (Nunnally, 1978) jest jednak na tyle słaby, że szkoda miejsca na jego 
roztrząsanie.
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jak samoskuteczność i  przekonanie co do swoich możliwości (Chamorro-
-Premuzic, Furnham, 2005; Pajares, Schunk, 2002), motywacja (Deci, Ryan, 
2002; Wigfi eld, Eccles, 2002), umiejętność uczenia się (Gaskill, Hoy, 2002) 
czy optymizm (Lesson, Ciarrochi, Heaven, 2008). Podobnie najnowsza me-
taanaliza pokazuje umiarkowane w sile i istotne związki zdolności twórczych 
z osiągnięciami szkolnymi (Gajda, Karwowski, w przygotowaniu). Pogłębio-
na analiza tych wszystkich czynników jest jednak w tym miejscu i niemoż-
liwa, i mało zasadna. Choć bowiem interesujące, nie były one przedmiotem 
naszego studium. Uwzględniliśmy w nim natomiast szereg informacji doty-
czących zarówno aktywności badanych młodych ludzi, szczególnie sposo-
bów spędzania przez nich wolnego czasu, jak też dane na temat ich uczest-
nictwa w  zajęciach dodatkowych i  korepetycjach z  przedmiotów objętych 
egzaminem maturalnym. Również ich analiza może rzucić nieco światła na 
trafność wskaźników EWD. W pierwszej kolejności warto przyjrzeć się roli, 
jaką dla wyników na maturze odgrywa udział w zajęciach dodatkowych i ko-
repetycjach (tabela 3).

Udział w zajęciach pozalekcyjnych okazał się niemal kompletnie niezwią-
zany z wynikami maturalnymi. Jedynie w przypadku przedmiotów przyrod-
niczych w liceach wystąpił słaby, pozytywny związek z wynikami stosownej 
części egzaminu maturalnego, jednak nawet ta relacja spada wyraźnie przy 
kontroli zmiennych z modelu EWD. Rolę wskaźników edukacyjnej wartości 
dodanej szczególnie dobrze widać przy okazji szacowanego znaczenia ko-
repetycji z  języka polskiego i matematyki dla rezultatów uzyskiwanych na 
maturze. Zarówno w  liceach, jak i  technikach relacje te są silne i  na ogół 
statystycznie istotne. Spadają jednak bardzo gwałtownie, gdy kontroluje-
my rezultat egzaminu gimnazjalnego, płeć i dysleksję – zmienne z modeli 
EWD. Jedynie rola korepetycji z biologii i chemii utrzymuje się na względ-
nie wysokim i znaczącym poziomie (w liceach), nawet gdy uprzednie osią-
gnięcia zostają jednocześnie włączone do modelu. Fakt, że korepetycje czy 
zajęcia dodatkowe nie są istotnymi predyktorami wyniku maturalnego, gdy 
uwzględniamy w  analizach rezultat egzaminu gimnazjalnego, jest oczywi-
ście interesujący sam w sobie i ważny dla dyskusji pedagogów i socjologów 
edukacji. Istotne jest też jego znaczenie dla dyskusji o trafności wskaźników 
EWD. Z jednej strony oferta zajęć dodatkowych na poziomie szkoły wydaje 
się bowiem istotnym elementem warunków nauczania i uczenia się. Z dru-
giej strony, analizy realizowane na poziomie indywidualnym pokazują, że 
udział w zajęciach dodatkowych nie ma szczególnego znaczenia dla przewi-
dywania szans ucznia na maturze lub też – jak w przypadku zajęć dodatko-
wych z przedmiotów przyrodniczych w liceach – wpływ ten jest słaby.
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Ostatni krok analiz zakładał mocniejsze zorientowanie na eksplorację 
roli indywidualnych zachowań uczniów i sposobów spędzania przez nich 
wolnego czasu. Uczniowie proszeni byli o określenie, jak często zdarza im 
się podejmować każdą z  24 aktywności zawartej w kierowanym do nich 
kwestionariuszu. Odpowiedzi udzielali posiłkując się pięciostopniową ska-
lą (od codziennie lub prawie codziennie, poprzez 2–3 razy w  tygodniu 
i 2–3 razy w miesiącu, raz na miesiąc lub rzadziej po nigdy). Eksploracyjna 
i  konfi rmacyjna analiza czynnikowa z  rotacją ortogonalną (Varimax) dla 
zmiennych porządkowych pokazała istnienie pięciu podstawowych sposo-
bów spędzania wolnego czasu, których charakterystyka znajduje się w ta-
beli 4.

Tabela 4. Sposoby spędzania wolnego czasu – wyróżnione czynniki i konstytu-
ujące je składowe 

Nauka i czytanie Sport i zabawa
Bierne spędzanie 
czasu w domu

Życie 
towarzyskie

Kultura

Czytanie obowiązko-
wych lektur

Czytanie książek 
innych niż lektury

Uzupełnianie zaległo-
ści w nauce

Chodzenie na dodat-
kowe lekcje

Chodzenie na zajęcia, 
kursy języków obcych

Czytanie czasopism 
i magazynów

Granie w gry 
komputerowe

Uprawianie 
sportu

Chodzenie na 
dyskoteki

Kibicowanie, 
chodzenie na 
mecze

Praca dorywcza

Słuchanie muzy-
ki w domu

Korzystanie 
z Internetu 
w domu

Oglądanie 
telewizji

Słuchanie radia

Spotyka-
nie się ze 
znajomymi 
w kawiarni / 
lokalu

Spotyka-
nie się ze 
znajomymi 
w domu

Chodzenie 
na spacery

Chodzenie 
po mieście 
bez celu

Chodzenie 
do kina

Chodzenie 
na koncerty

Chodzenie 
do teatru

Uzyskane rozwiązanie jest klarowne. Pierwszy czynnik opisuje inten-
sywność zachowań związanych z  nauką i  sięganiem po lekturę, czynnik 
drugi dotyczy przede wszystkim zabawy oraz czynnego i biernego kontak-
tu ze sportem, a  w  mniejszej mierze dorywczej pracy. Czynnik trzeci to 
bierne spędzanie czasu w domu – przede wszystkim na kontakcie z media-
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mi. Czynnik piąty opisuje intensywność relacji interpersonalnych: głównie 
spotkań z przyjaciółmi, ostatni zaś, piąty czynnik kontakt z kulturą, choć 
może niekoniecznie i nie zawsze tą wysokiego lotu. Nietrudno sformułować 
klarowne hipotezy na temat oczekiwanego charakteru związków każdego 
z wyróżnionych czynników z osiągnięciami szkolnymi, nawet jeśli miałyby 
one bazować wyłącznie na poglądzie potocznym. Zasadne wydaje się za-
tem oczekiwanie pozytywnych związków wyników maturalnych z  pierw-
szym wyróżnionym czynnikiem (nauką i czytaniem), szczególnie w odnie-
sieniu do matury z języka polskiego i przedmiotów humanistycznych. Sport 
(zwłaszcza kibicowanie) i zabawa oraz bierne spędzanie czasu w domu mają 
w sobie niewielkie walory edukacyjne, stąd oczekiwanie, że sukcesom ma-
turalnym będą raczej szkodzić niż pomagać. Czynnik kontaktu z  kulturą 
jest zapewne pozytywnie powiązany z osiągnięciami szkolnymi, a życie to-
warzyskie wydaje się względnie niezależne od wyników. Wolno zakładać, 
że w  sposobach spędzania wolnego czasu najlepiej będą uwidaczniały się 
zainteresowania młodych ludzi, a one – jak wiadomo z metaanaliz – są po-
zytywnie, choć umiarkowanie powiązane z osiągnięciami szkolnymi (uśred-
niona, choć wewnętrznie niejednorodna korelacja to r = 0,30, Schiefele, 
Krapp, Wintler, 1992). Stosowne modele uwzględniające sposoby spędzania 
czasu wolnego przedstawione zostały w tabeli 5. 

Podstawowy wniosek, płynący z danych zawartych w tabeli 5, to stwier-
dzenie, że nie wszystkie oczekiwane relacje faktycznie są dostrzegane czy to 
w przypadku licealistów, czy uczniów techników. Można by wręcz stwier-
dzić, że to, w jaki sposób maturzyści spędzają czas, nieszczególnie wiąże się 
z ich wynikami. Wprawdzie oczekiwane związki między aktywnością w za-
kresie nauki w ogóle i czytelnictwa wystąpiły, były jednak słabe, dotyczyły 
wyłącznie licealistów, a ich siła spadała o połowę, gdy do modelu włączyli-
śmy zmienne konstytuujące wskaźniki EWD. Ten wynik dobrze świadczy 
o wskaźnikach EWD – to, że nie uwzględnia się w nich informacji na temat 
intensywności uczenia się i  czytania uczniów nieszczególnie obniża jakość 
pomiaru. Silniejsze, negatywne, i również obserwowane wyłącznie w przy-
padku licealistów, były za to relacje z czynnikiem, który umownie określiłem 
jako „sport i zabawa”. I choć także tu siła relacji wyraźnie spadała po włą-
czeniu do modelu pozostałych zmiennych EWD, to można zasadnie argu-
mentować, że kibicowanie i  bywanie na dyskotekach nie jest aktywnością 
pożądaną dla uczniowskich szkolnych osiągnięć. Co ciekawe, w modelu ze 
zmiennymi EWD wniosek ten jest prawdziwy także w przypadku uczniów 
techników, co już dość wyraźnie sugeruje istnienie efektów supresyjnych 
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(MacKinnon, Lockwood, Hoff man, West, Sheets, 2002; McFatter, 1979; 
Paulhus, Robins, Trzesniewski, Tracy, 2004)20. 

5.4. Dyskusja

Dane przedstawione w tym rozdziale miały wykazać trafność wskaźni-
ków edukacyjnej wartości dodanej w konfrontacji z dwoma konsekwentnymi 
predyktorami osiągnięć szkolnych – inteligencją i statusem społeczno-eko-
nomicznym. Dodatkowo uwagę poświęciłem również aktywności i zainte-
resowaniom uczniów oraz uczęszczaniu przez nich na zajęcia dodatkowe 
i korepetycje. Fakt, że zmienne te nie mogą być mierzone na poziomie sys-
temowym, tak aby włączać je do modeli EWD, każe zadać pytanie, jak da-
lece ich brak negatywnie odbija się na oszacowaniach EWD. Analizy zapre-
zentowane wyżej uzasadniają sąd, że wpływ ten jest niewielki, choć często 
istotny. Kontrola zmiennych z  modeli EWD, w  szczególności uprzednich 
osiągnięć uczniów, skutkuje zmniejszeniem się obserwowanej relacji między 
inteligencją, statusem społeczno-ekonomicznym, udziałem w korepetycjach 
czy sposobami spędzania wolnego czasu a wynikami uzyskanymi na matu-
rze. W pewnej mierze więc czynniki te są już zawarte w modelach EWD, 
a ich brak nie jest szczególnym problemem. Trafność różnicowa wskaźników 
EWD w świetle przedstawionych analiz wydaje się niezagrożona, a dla uzy-
skiwania przez szkołę wysokiego EWD równie znaczącą rolę zdaje się od-
grywać to, co się w niej dzieje, nie tylko to, jacy uczniowie do niej trafi ają. Na 
koniec warto skupić się na moment na choćby krótkim wymienieniu głów-

20 Efekt supresji jest szczególnym rodzajem efektu zapośredniczonego, tym różniące-
go się od najczęściej analizowanej mediacji, że siła związku predyktora i zmiennej zależnej 
uwidocznia się dopiero po wprowadzeniu do modelu kolejnego predyktora. Jeśli uprzedni 
predyktor nie pozwalał na przewidywanie zmiennej zależnej (lub też relacja była słaba), 
a siła i / lub istotność relacji rośnie przy dodaniu kolejnego predyktora, wówczas relacja ta 
oznacza, że dwa uwzględnione predyktory odmiennie wpływają na zmienną zależną. W na-
szym przypadku mamy do czynienia z supresją klasyczną (zob. Cichocka, Bilewicz, 2010; 
Cohen, Cohen, 1975), wskazującą na to, że pozorny brak związku wyniku maturalnego 
z intensywnością zajmowania się uczniów techników sportem i zabawą, staje się istotny, gdy 
pod uwagę weźmiemy wcześniejsze rezultaty uzyskane przez uczniów. Zmienna pośredni-
cząca – w naszym przypadku wynik egzaminu gimnazjalnego – wiąże się najwyraźniej z tą 
częścią zmienności predyktora, która nie miała znaczenia dla przewidywania egzaminu ma-
turalnego (zob. Cichocka, Bilewicz, 2010). Warto zapewne podjąć ten wątek w przyszłych 
badaniach, choć z punktu widzenia dyskusji na temat trafności wskaźników EWD ma on 
znaczenie drugorzędne.
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nych czynników, kształtujących efektywność kształcenia, wymiarów, których 
rola dla kształtowania się EWD wydaje się najważniejsza.

Czynniki kształtujące efektywność kształcenia
Odpowiedź na pytanie, jakie czynniki kształtują efektywność kształce-

nia, a więc są naturalnymi oczekiwanymi korelatami wskaźników EWD, 
jest zadaniem ryzykownym. Ponad sto lat badań nie ułatwia syntezy, a ich 
rozproszenie i  zróżnicowana wartość metodologiczna czyni to zadanie 
dość karkołomnym. Istniejące syntezy studiów nad efektywnością kształ-
cenia (Hattie, 2009; Kulik, Kulik, 1989; Kulik, Kulik, Bangert-Growns, 
1990; Marzano, 1998, Marzano, Gaddy, Dean, 2000; Marzano, Pickering, 
Pollock, 2001) pozwalają jednak na choćby krótką prezentację najważniej-
szych ustaleń. 

Jak już wspominałem, rezultaty metaanaliz pokazują zwykle na silne 
efekty czynników związanych z osobą ucznia – dwa z nich, tj. inteligencję 
i status społeczno-ekonomiczny, omówiłem wyżej szczegółowo. Nie rozwi-
jając więc tego wątku, warto jedynie odnotować, że wśród czynników indy-
widualnych o silnym przełożeniu na osiągnięcia, badacze wymieniają: prze-
widywania uczniów co do swoich ocen (wielkość efektu d = 1,44), motywację 
i wytrwałość (oba d = 0,48), obraz siebie (d = 0,43), niski poziom lęku (d = 
0,40), pozytywne nastawienie do nauczanego przedmiotu (d = 0,36), zdol-
ności twórcze (d = 0,35), ale także uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 
(czasem interwencyjnych) przed rozpoczęciem edukacji (d = 0,47) (w na-
szym przypadku ten efekt nie wystąpił). Wszystkie wartości podaję według 
syntezy metaanaliz dokonanej przez Johna Hattie (2009, s. 39), skupiając się 
na tych wymiarach, których efekt jest największy.

W  przypadku wymiarów usytuowanych po stronie domu rodzinnego, 
Hattie (2009, s. 61) podkreśla znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego 
(d = 0,57, co daje wartość r = 0,27, a więc niemal identyczną jak raportowa-
ne wyżej związki płynące z innych metaanaliz, choć znacznie silniejsze niż 
uzyskane w naszym badaniu), proszkolnego klimatu domowego (d = 0,57) 
i zaangażowania rodziców w naukę dzieci (d = 0,51, zob. również Szumski, 
Karwowski, 2012 oraz Fan, Chen, 2001).

Efekty związane z organizacją i strukturą szkoły okazały się w metame-
taanalizie Hattiego względnie słabe (średnie d = 0,23). Wśród zależności 
wartych odnotowania zauważyć można większe znaczenie wielkości szkoły 
niż klasy (oczywiście w obu przypadkach mniejsze grupy przekładały się na 
lepsze efekty) i  relatywnie wysoką efektywność uczenia się kooperacyjne-
go i w małych grupach (d = 0,49). Wyraźne przełożenie na wyniki uczniów 
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miały natomiast konkretne zachowania nauczyciela i rówieśników związane 
z klimatem klasy. Do tych kwestii powrócimy w następnym rozdziale.

Zapewne najbardziej interesujące z punktu widzenia dydaktyki i funkcjo-
nowania szkoły są jednak efekty, które przypisać można nauczycielowi oraz 
– głównie – stosowanym przez niego rozwiązaniom dydaktycznym, w prak-
tyce więc temu jak uczy. Hattie (2009, s. 109) raportuje na przykład bardzo 
pozytywne efekty mikronauczania (d = 0,70), a więc odbywających się w ma-
łych grupach lekcji opartych na wspólnym eksperymentowaniu nauczyciela 
i uczniów, uzupełnionym jednak o precyzyjne wyjaśnianie istoty obserwo-
wanych zjawisk i osadzanie ich w dotychczasowej wiedzy uczniów. Wśród 
szczegółowych rozwiązań dydaktycznych wiele okazuje się być wysoce efek-
tywnych. Marzano, Pickering i Polloch (2001, s. 7) wśród najbardziej efek-
tywnych strategii wymieniają nauczanie dostrzegania analogii i różnic (d = 
1,61), umiejętności syntetyzowania i notowania (d = 1), budowania zaanga-
żowania (d = 0,80), wkładu własnego uczniów (d = 0,80), czy uczenia się ko-
operacyjnego (d = 0,73). Hattie (2009, s. 162) wśród najbardziej efektywnych 
sposobów uczenia wymienia nauczanie nieustannie powiązane z informacją 
zwrotną (d = 0,90) oraz rozwijanie wśród uczniów elementów metapoznania: 
wiedzy i umiejętności na temat własnych procesów intelektualnych i strategii 
uczenia się (d = 0,69). Interesująca jest także dokonana przez niego synteza 
dotycząca różnych stylów nauczania (Hattie, 2009, s. 243). Autor zestawia ze 
sobą efektywność różnych zachowań nauczycieli, które umownie przypisać 
można do kategorii „aktywatora” lub „facylitatora”. „Aktywator” częściej po-
sługuje się bezpośrednią informacją zwrotną, udziela jasnych instrukcji, na-
ucza sposobów zmagania się z problemami i wykorzystując testy sprawdza, 
jak dalece okazały się one efektywne. „Facylitatorowi” bliższa jest perspek-
tywa konstruktywizmu, a w  jego pracy częściej obecne są gry i  symulacje, 
indywidualizacja oddziaływań dydaktycznych, praca w  mniejszych klasach 
i nauczanie oparte na odkrywaniu. Okazuje się, że efektywność „aktywatora” 
jest znacznie wyższa niż „facylitatora” (d = 0,60 versus d = 0,17), niezależnie 
od faktu, że niewykluczone, że satysfakcja uczniów z facylitującego sposobu 
nauczania może być większa. Również ten problem – tj. różne style naucza-
nia – powróci w kolejnym rozdziale.

Istotą metaanaliz jest syntetyzowanie, a każda synteza, choćby najdokład-
niejsza i najbardziej analitycznie wyrafi nowana, traci z oczu niuanse klasowej 
rzeczywistości. Studia etnografi czne i obserwacje życia lekcyjnego pozwalają 
czasem zrozumieć więcej na temat faktycznych przyczyn (nie)efektywności 
pewnych rozwiązań (zob. Konarzewski, 1999). Dla dyskusji o trafności edu-
kacyjnej wartości dodanej wiedza o tym, co w kształceniu działa, co zaś nie 
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i dlaczego, nabiera jednak szczególnego znaczenia. Powinna być to wiedza 
płynąca zarówno z metaanaliz, jak i  jakościowych studiów obserwacyjnych 
i opartych na wywiadach, takich jak to przedstawione w rozdziale siódmym. 

Na koniec warto jedynie krótko wspomnieć o ważnej dla efektywności 
kształcenia (zatem i dla miar EWD) kwestii możliwych interakcji między 
oddziaływaniami dydaktycznymi i  okołodydaktycznymi (w  szczególności 
omówionym w  kolejnym rozdziale klimatem klasy) a  wyjściowym pozio-
mem predyspozycji uczniów (ich zdolności, uprzednich osiągnięć, cech oso-
bowości, ale także płci czy statusu społeczno-ekonomicznego) w wyjaśnianiu 
różnic w osiągnięciach szkolnych. Wpływowa przed laty na świecie, a w Pol-
sce wciąż niedostatecznie spopularyzowana (pomijając chlubne wyjątki, zob. 
Niemierko, 2002; 2007; 2009) teoria „interakcji predyspozycja-oddziaływa-
nie” (ATI: aptitude-treatment interaction; Cronbach, Snow, 1977) zakłada 
różną efektywność konkretnych oddziaływań dydaktycznych w zależności od 
charakterystyki ucznia. Charakterystyka ta jest przy tym rozumiana szeroko 
i  określana pojemną kategorią predyspozycji (angielskie aptitude): wszyst-
kich czynników potencjalnie ważnych dla uczenia się. Wśród nich znajdu-
ją się omówione już inteligencja i status społeczno-ekonomiczny, ale także 
cechy osobowości czy lęk. Wprawdzie, jak słusznie zwraca uwagę Krzysztof 
Konarzewski (2011), teoria ta jest niemożliwa do zastosowania jako ogólna 
teoria indywidualizacji kształcenia – bo i liczba uczniowskich predyspozycji, 
i możliwych efektów interakcyjnych ze zmiennymi ukrytymi jest praktycznie 
niemożliwa do przetestowania – ale ogólne założenia ATI są warte uwagi. 
Jedno z nich, pośrednio istotne dla analiz trafności EWD, to przekonanie, że 
uczniowie o różnym poziomie zdolności w różnym stopniu korzystają z róż-
nych strategii nauczania. Jeśli tak jest, to globalna miara EWD, nieuwzględ-
niająca interakcji z  wyjściowym poziomem inteligencji, przede wszystkim 
zaś tym, co dzieje się w  szkole, zawsze będzie jedynie ułomną informacją 
na temat tego, co w edukacji działa, dlaczego, w  jakim stopniu i na kogo. 
Problem jest jednak najpewniej czysto akademicki, bo setki badań nad inte-
rakcjami w edukacji nie doprowadziły do tej pory do konsensu w sprawie 
istnienia jakichkolwiek uniwersalnych zależności, a i podsumowanie doko-
nane przez Lee Cronbacha i Richarda Snowa jest pod tym względem dość 
jednoznaczne, gdy piszą: „wstępny pogląd, że […] osoby o niskich zdolno-
ściach będą mogły nauczyć się tyle, ile osoby o wysokich zdolnościach, został 
całkowicie obalony. Rezultaty […] były skorelowane ze wstępnymi wynika-
mi testów (niezależnie czy mierzono zdolności ogólne czy treści, które miały 
być nauczane) w zdecydowanej większości badań. Dzisiejsza propaganda na 
rzecz „uczenia się do mistrzostwa” wydaje się odwoływać dokładnie do tych 
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poglądów, które dokonany przegląd każe odrzucić. Nikt nie może po prostu 
wyeliminować różnic indywidualnych w uczeniu się” (Cronbach, Snow, 1977, 
s. 214)21. Pozwala to z nadzieją patrzeć na EWD jako na uniwersalną miarę 
jakości edukacji. Nie jedyną rzecz jasna, ale wartościową i wartą stosowania.
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Rozdział 6.

„POGODA DLA WYSOKIEJ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA”. 
JAK KLIMAT KLASY I  SZKOŁY WIĄŻE SIĘ 

ZE WSKAŹNIKAMI EDUKACYJNEJ WARTOŚCI 
DODANEJ?

Macie j  Kar wowski

6.1. Uwagi wstępne

Jakość szkoły to nie tylko, a nawet nie głównie, rezultaty egzaminacyjne. 
Już A. S. Neill (1960/2000) pisał, że w takim samym stopniu świadczą o niej 
wyniki w nauce, co uśmiechy na twarzach dzieci. Uśmiech i wynik egzami-
nu nie są jednak alternatywne. Celem tego i następującego po nim rozdzia-
łu jest próba spojrzenia na jakość szkół ponadgimnazjalnych, konsekwent-
nie opisywaną miarami EWD, przez pryzmat panującego w nich klimatu. 
Główne pytanie badawcze ukierunkowujące analizy ilościowe (rozdział 6) 
i jakościowe (rozdział 7) jest proste. Dotyczy ono tego, czy i w jakiej mierze 
to, jak postrzegana jest szkoła i panujące w niej relacje, wiąże się z wynika-
mi maturalnymi i  miarami edukacyjnej wartości dodanej. W  stosunku do 
poprzednich rozdziałów oznacza to zatem zmianę poziomu analizy: zamiast 
uczniami zajmować będziemy się szkołami i na ich poziomie prezentowa-
ne będą wszystkie wyniki. Hipoteza ukierunkowująca dociekania przedsta-
wione niżej zakłada, że wymiary życia szkoły mają swoje przełożenie na jej 
pozycję wyrażoną wskaźnikami EWD. „Przełożenie” to niekoniecznie musi 
oznaczać wpływ przyczynowy (choć faktycznie takiego oczekujemy; ogra-

M a c i e j  K a r w o w s k i, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grze-
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niczenia metodologii nie pozwalają mocno stawiać takiej tezy), ale i zwykła 
korelacja, choć mniej konkluzywna będzie nas satysfakcjonować.

6.2. Klimat – między dosłownością a  metaforą

Klimat szkoły lub klasy to jedno z bardziej wdzięcznych i często stosowa-
nych pojęć w pedagogice od półwiecza. Chętne sięganie po nie nie oznacza 
jednak klarowności, co zresztą jest dość typowym losem wielu popularnych 
w naukach społecznych terminów22. Sprawę dodatkowo komplikuje jeszcze 
fakt, że klimat traktowany nie jako metafora, ale w sposób dosłowny wywiera 
oczywisty wpływ na ludzkie funkcjonowanie – nie tylko szkolne. John Berry 
(1976) w swoich pracach pokazuje, jak różne warunki środowiskowe skutko-
wały wytworzeniem się określonych wzorców zachowań, następnie utrwa-
lonych, a  ostatnio Evert van de Vliert (2009, 2013) dowodzi, że warunki 
środowiska wraz z zasobnością indywidualnych portfeli były siłą napędzającą 
rozwój demokracji i bogactwa społeczeństw, a możliwe, że również ich twór-
czej aktywności23.

Dla potrzeb naszych dalszych analiz i aby uniknąć nieporozumień przyj-
mijmy rozumienie klimatu, które zakłada, że jest to „zjawisko oddające ludz-
ką percepcję lub przekonania na temat środowiskowych atrybutów kształ-
tujących oczekiwania na temat efektów, warunków, wymagań i interakcji ze 
środowiskiem. […] A więc klimat w przeciwieństwie do kultury jest uwew-
nętrznionym fenomenem oddającym doświadczane, środowiskowe naciski na 
poziomie indywidualnym lub grupowym” (Hunter, Bedell, Mumford, 2007, s. 
70). Podkreślmy dwie istotne charakterystyki tej defi nicji. Po pierwsze klimat 
jest miarą ludzkiej percepcji rzeczywistości, ale percepcji podzielanej przez 
różne osoby. Jak obrazowo zauważa Krzysztof Konarzewski (2007, s. 27) 
z faktu, że dziecko czuje się w klasie zagrożone, albo stwierdza, że ktoś krad-
nie, nie wynika jeszcze, że jest tak w istocie (choć może być ważną informacją 
o psychologii pojedynczego dziecka). Dopiero, gdy poczucie to jest uwspól-
nione, można mówić o  charakteryzującym oddział czy szkołę klimacie. Po 
drugie warto, choć nie czyni się tego często, odróżnić klimat od kultury szko-

22 Trzeba przy tym powiedzieć, że badaczom klimatu szkolnego udaje się z powodze-
niem ogarnąć i uporządkować tę niełatwą materię (Anderson, 1982), co niestety nie dotyczy 
rodzimych prac, które miały takie ambicje (Adrjan, 2011; Petlak, 2007). 

23 Nasze analizy (Karwowski, Lebuda, 2013) będące rozszerzeniem oryginalnej teorii 
Van de Vlierta wskazują na intrygujące, krzywoliniowe relacje między wymaganiami klima-
tycznymi – w sensie dosłownym – a twórczością w bogatych społeczeństwach.
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ły, która zwykle utożsamiana jest z podzielanymi na poziomie placówki nor-
mami i wartościami, silniej zakorzenionymi w jej historii (Heck, Marcoulides, 
1996; Peterson, Deal, 2002). Zarówno kultura szkoły, jak i jej klimat wpływają 
na osiągnięcia szkolne uczniów (MacNeil, Prater, Busch, 2009).

Zainteresowanie klimatem oddziałów klasowych rozpoczęło się wraz 
z teorią pola Kurta Lewina (1943), w szczególności zaś popularyzacją słyn-
nych eksperymentów nad „klimatami przywództwa”, realizowanych w Child 
Welfare Station (Lewin, Lippit, White, 1939). To zapewne sprawiło, że 
w wielu pracach, często do dziś, klimat utożsamia się z efektami działalności 
nauczyciela. W najlepszej chyba polskiej pracy poświęconej temu problemo-
wi, dziś już klasycznej, autor tak pisał o tej kwestii:

Pewne nieporozumienia przy rozważaniach dotyczących efektywności stylu kiero-
wania wiążą się z pojęciem „klimatu”. Otóż bywa tak, że gdy w fachowej literaturze 
czytamy o klimacie demokratycznym, autokratycznym lub anarchistycznym w klasie 
szkolnej, łatwo orientujemy się, że autorzy używają tych określeń zamiast odpowied-
nich nazw stylu kierowania. Stwierdzenie, że w  klasie jest klimat demokratyczny, 
nie mówi wtedy nic więcej ponad to, że klasą tą nauczyciel kieruje w sposób demo-
kratyczny. Tu klimat jest synonimem stylu i powinien być traktowany jako zmienna 
niezależna, która dopiero powoduje pewne określone rezultaty o charakterze wycho-
wawczym. Można mieć uzasadnione wątpliwości, czy ten sposób podejścia jest 
prawidłowy i czy nie mają racji ci, którzy uważają, że określenia dotyczące klimatu 
zespołu informują nas o rezultatach pewnego stylu oddziaływania, o zachowaniach, 
które do pewnego przynajmniej stopnia można traktować jako produkt stylu kie-
rowania. Przy takim znowu podejściu byłoby np. dość trudno mówić o jednolitym 
klimacie autokratycznym (już White i Lippit wyodrębnili buntowniczą lub uległą 
reakcję na autokratyczny styl kierowania). Tak więc badanie klimatu jest właściwie 
badaniem efektów oddziaływania stylu kierowania wychowawczego, badaniem efek-
tów bardzo bezpośrednim ( Janowski, 1970, s. 79).

Dalej w  interesujących badaniach Andrzej Janowski wykazuje znaczną 
złożoność reakcji uczniów na różne style kierowania, w konsekwencji więc 
różny klimat czy „klimaty”. Tytułem przykładu: wśród młodszych uczniów 
(klasy V szkoły podstawowej) wykryto zależność polegającą na tym, że im 
silniejsza była autokracja nauczyciela, tym bardziej pozytywny stosunek 
uczniów wobec niego, choć już na spójność klasy wyraźnie lepiej przekła-
dało się demokratyczne działanie nauczyciela. W sposób zbliżony do zary-
sowanej perspektywy klimat ujmuje także Krzysztof Konarzewski (2005), 
defi niując go jako efekt działań nauczyciela. Wprost zresztą pisze o tym „tą 
nieprecyzyjną nazwą [klimatu – MK] chcemy objąć wszystkie reguły pra-
cy i życia w oddziale, które nauczyciel faktycznie narzuca i wzmacnia przy 
okazji rozwiązywania bieżących sytuacji dydaktycznych i wychowawczych” 
(Konarzewski, 2005, s. 146). Autor proponuje analizę klimatu na dwóch 
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wymiarach: autokratyczności versus leseferyzmu nauczyciela i  jego stosun-
ku do uczniów – życzliwego versus wrogiego. Trzy z czterech typów klimatu 
powstałe ze skrzyżowania tych wymiarów: bezosobowego profesjonalizmu, 
interpersonalnej zgody i  instytucjonalnego porządku są przez Konarzew-
skiego scharakteryzowane poprzez odpowiadające im oddziały klasowe. 

Prace pedagogiczne nie zawsze jednak skupiały się na klimacie jako efek-
cie oddziaływania nauczyciela czy dyrektora. Interesujące są zwłaszcza te 
studia badawcze, które akcentują znaczenie kultur uczniowskich środowisk 
i klik dla wytwarzania bądź to zorientowanych proszkolnie „wspólnot dy-
daktycznych”, bądź też antyszkolnych „wspólnot oporu” (zob. na przykład 
Konarzewski, 2007; Niemierko, 2009). Ta perspektywa inaczej widzi zatem 
źródła klasowego i  szkolnego klimatu – jego równie istotnymi uwarunko-
waniami, jak działania i postawy nauczyciela, są procesy międzyuczniowskie 
oraz swoisty dla wielu uczniowskich subkultur etos działania. 

W innych pedagogicznych pracach kwestia uwarunkowań klimatu czę-
sto nie jest tak kluczowa, jak indywidualne, psychologiczne uwarunkowania 
percepcji (zob. np. Karwowski, 2011) oraz organizacyjne, strukturalne ele-
menty konstytuujące klimat (Przyborowska, 2013). To, co charakterystyczne 
dla wczesnych prac, to stosowanie do analiz klimatu metafory „organiza-
cyjnej osobowości”. Tak jak osobowość jest indywidualną właściwością jed-
nostki – możliwą jednak do opisu w kategoriach uniwersalnych cech – tak 
klimat ma być dla szkoły czy klasy namiastką osobowości na poziomie in-
stytucjonalnym. Takie rozumienie znajdziemy w klasycznych już dziś roz-
prawach. Na przykład Renato Taguiri (1968, s. 23) pisze: „szczególna konfi -
guracja właściwości otoczenia, systemu społecznego i kultury tworzy klimat 
tak, jak konfi guracja właściwości jednostkowych daje osobowość”. Podobnie 
klimat traktują Halpin i Croft (1963), którzy nie tylko uznają go za „osobo-
wość organizacji”, ale postulują analizę przez pryzmat wymiaru „otwartość 
versus zamknięcie”. Tak jak ludzie mogą różnić się otwartością, tak zdaniem 
badaczy klimatu dzieje się z organizacjami, również szkołami. Analityczna 
rama wyznaczona przez wymiar otwartość–zamknięcie stała się popularna 
w literaturze przedmiotu, choć dość szybko została uzupełniona o dodatko-
wą kategorię „zdrowia organizacji”. Metafora zdrowia, po raz pierwszy użyta 
w odniesieniu do klimatu przez Mathew Milesa (1969), zyskała wielką po-
pularność i często używana jest w pracach empirycznych. Miles pisał (1969, 
s. 378), że zdrowa organizacja „nie tylko trwa w otoczeniu, ale radzi sobie 
w długim okresie i wytwarza zdolności przetrwania”. 

Podstawowe z  punktu widzenia celów tego rozdziału jest oczywiście 
pytanie, czy i  w  jakiej mierze klimat w  ogóle, jego szczegółowe katego-
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rie zaś w szczególności, przekładają się na osiągnięcia. Jeden z głównych  
wniosków z  ważnej metaanalizy nie pozostawia tu szczególnych wątpli-
wości. Jej autorzy tak oto piszą: „Po uśrednieniu różnych efektów naucza-
nia i  klimatu, miały one prawie taki sam wpływ na uczenie się, jak pre-
dyspozycje uczniów” (Wang, Haertel, Walberg, 1997, s. 205). Oczywiście 
„uśrednienie nauczania i klimatu” wiele tu zamazuje i trudno wnioskować, 
jaka jest faktyczna rola klimatu, jednak inne badania przynoszą garść kon-
kluzywnych wniosków. Po pierwsze, dość konsekwentnie uzyskuje się wy-
niki wskazujące na to, że szkoły o  wysokim poziomie ocenianego przez 
uczniów „zdrowia”, to jednocześnie szkoły o wysokich osiągnięciach (Hoy, 
Hannum, 1997). Co istotne, znaczenie klimatu utrzymuje się nawet przy 
kontroli czynnika postrzeganego jako istotniejszy niż jakakolwiek charak-
terystyka szkoły – uśrednionego statusu społeczno-ekonomicznego (Cole-
man i in., 1966; Jencks i in., 1972). Choć status jest istotnym i silnym pre-
dyktorem jakości pracy szkoły, to klimat otwartości wnosi tu swój własny, 
niezależny od SES wkład, potwierdzony również w badaniach podłużnych 
(Hoy, Hannum, Tschannen-Moran, 1998). W  jednym z pierwszych ma-
sywnych badań nad rolą klimatu dla osiągnięć wykazano zresztą, że jego 
rola była znacznie większa niż czynników powiązanych z SES czy składem 
rasowym szkół (Brookover i in., 1978). 

Sprzyjający osiągnięciom klimat nie musi oznaczać atmosfery życzliwego 
leseferyzmu. Wprost przeciwnie – często wiązany jest z jasnym stawianiem 
i  konsekwentnym egzekwowaniem wymagań. To raczej „parcie na osią-
gnięcia” niż pobłażanie przekłada się na efekty w postaci osiągnięć. Analizy 
wielopoziomowe na dużej próbie uczniów (ponad 5000), ale ze względnie 
niewielu klas, pokazały, że to raczej dyscyplina i naciski niż swoboda prze-
kładały się na osiągnięcia (Phillips, 1997). Podobne rezultaty obserwowano 
w odniesieniu do twórczości młodzieży (Karwowski, 2009a). 

Wczesne studia (Anderson, 1970; Anderson, Walberg, 1968; Walberg, 
Anderson, 1968) często ujmowały relacje między klimatem a  osiągnięcia-
mi na poziomie indywidualnym, w szczególności posługując się wspominaną 
pod koniec poprzedniego rozdziału perspektywą interakcji „predyspozycje x 
oddziaływania” (Cronbach, Snow, 1977). Choć wiele szczegółowych danych 
płynie z tych studiów, ich użyteczność jest ograniczona. Dość dobrze utrwa-
lone wydają się rezultaty wskazujące na to, że zdolniejsi uczniowie lepiej ra-
dzą sobie w warunkach swobody, ich mniej zdolni koledzy zaś dyrektywne-
go kierowania, czy też że dziewczęta więcej czerpią z klimatu bliskości niż 
chłopcy. Znakiem czasów jest jednak przejście na poziom szkół i analizowa-
nie różnic międzyszkolnych w osiągnięciach i klimacie.
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Porównania między szkołami różniącymi się efektywnością kształce-
nia, pod pewnymi względami bliską defi nicjom edukacyjnej wartości do-
danej, pokazują, że szkoły takie wyraźnie różnią się między sobą klimatem, 
w szczególności na takich wymiarach, jak skupienie na zadaniu, zdolność do 
przystosowania do warunków oraz spójność (MacNeil, Prater, Busch, 2009). 
Choć trudno na tej podstawie rozstrzygać o kierunku relacji, nie wiemy bo-
wiem, czy to lepsza atmosfera przekłada się na wyższe efekty kształcenia, czy 
dobre wyniki poprawiają atmosferę, różnice są silne.

Ostatnio w badaniach nad klimatem popularność zyskuje kategoria aka-
demickiego optymizmu (Hoy, Tarter, Hoy, 2006), rozumianego jako sku-
pienie na zadaniu, grupowa samoskuteczność oraz zaufanie do rodziców 
i  nauczycieli. Badania podłużne z  wykorzystaniem metod modelowania 
strukturalnego pokazują, że czynnik ten nie tylko ma istotny wpływ na osią-
gnięcia szkolne uczniów, ale także wyjaśnia je przy kontroli uprzednich osią-
gnięć i SES. Jego prostota, klarowność, a jednocześnie silne związki z osią-
gnięciami pozwalają traktować ten wymiar jako podstawową kategorię 
„proszkolności klimatu”.

Analizy zaprezentowane w dalszej części tego rozdziału nie są kierunko-
wane spójną teorią klimatu szkoły ani klasy. Korzystając z danych zebranych 
od uczniów i nauczycieli udało się jednak dokonać możliwie szerokiego opi-
su szkół na różnych wymiarach właściwych klimatowi. Sięgając po odpowie-
dzi nauczycieli i uczniów widzimy zarówno, jak funkcjonują oni na lekcjach, 
jak też jakie łączą ich relacje, ile w codziennych kontaktach klasowych jest 
życzliwości, ile niechęci. Uśredniając te rezultaty na poziomie klasy (co w na-
szym przypadku w związku z doborem próby faktycznie oznacza również 
analizę na poziomie szkół), a następnie konfrontując z zewnętrznymi wobec 
naszego badania informacjami na temat rezultatów egzaminu maturalnego 
i miar edukacyjnej wartości dodanej, poszukujemy odpowiedzi na pytanie, 
czy związki uzyskiwane w  badaniach światowych odtwarzają się w  naszej 
próbie. Oczekujemy istotnych i na ogół pozytywnych związków, stąd roz-
wiązaniem analitycznym, na jakie się zdecydowaliśmy, jest analiza korela-
cyjna. Ma ona swoje oczywiste ograniczenia, ale dla potrzeb zilustrowania 
relacji bądź ich braku nie są one zbyt dotkliwe. W  trzech kolejnych pod-
rozdziałach przyglądamy się kolejno relacjom wyników egzaminacyjnych 
i miar EWD z ofertą zajęć dodatkowych w szkole i wybranymi elementa-
mi dydaktycznymi, aby następnie przejść do kwestii bardziej bezpośrednio 
związanych z klimatem klasy – zarówno w oczach nauczycieli, jak i uczniów. 
Wszystkie analizy, podobnie jak w poprzednim rozdziale, realizujemy osob-
no na liceach i technikach. 
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6.3. Zajęcia dodatkowe i  dydaktyka a  wyniki egzaminów 
i  wskaźniki EWD

Bogata oferta zajęć dodatkowych nie musi oznaczać, że uczniowie fak-
tycznie z nich korzystają. Jak wykazano w poprzednim rozdziale, na pozio-
mie indywidualnym związek między uczestnictwem w zajęciach dodatko-
wych a osiągnięciami był minimalny. Wolno jednak, ryzykując uproszczenie, 
stwierdzić, że lepsze szkoły to placówki, gdzie uczniowie mają większy wy-
bór i dostęp do zajęć dodatkowych. Dostępność ta, jak widać w tabeli 1, sła-
bo, ale zazwyczaj istotnie wiąże się miarami jakości pracy szkoły: rezultatem 
egzaminu maturalnego i EWD – jednak tylko w liceach. 

Tabela 1. Oferta zajęć dodatkowych w szkole a wyniki egzaminu maturalnego 
i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,20* 0,25* 0,11 0,16

Język polski 0,17^ 0,24* 0,12 0,17

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,17^ 0,24* 0,07 0,05

Matematyka 0,12 0,22* 0,08 0,06

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Intrygujące są różnice obserwowane między typami szkół. O ile w przy-
padku liceów oferta zajęć dodatkowych jest systematycznie powiązana z re-
zultatami maturalnymi w  każdym z  analizowanych wymiarów, a  podob-
na (choć nieco słabsza) tendencja dostrzegalna jest w przypadku EWD, to 
obecność bądź brak zajęć dodatkowych kompletnie nie ma znaczenia dla 
średnich rezultatów techników. Żaden ze współczynników korelacji w tym 
przypadku nie różni się istotnie od zera. O ile więc znajdujemy pośrednie do-
wody na trafność wskaźników EWD w liceach – współczynniki korelacji są 
tu tylko nieznacznie niższe dla miar EWD niż wyników maturalnych, a ich 
kierunek jest zgodny z oczekiwaniem – to tego samego nie sposób powie-
dzieć o technikach. W ich przypadku inne czynniki muszą odgrywać tu rolę. 
Jednym z naturalnych kandydatów do wyjaśnienia różnic międzyszkolnych 
w  osiągnięciach są stosowane na lekcjach strategie i  metody dydaktyczne. 
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W badaniu nauczycieli proszono o określenie częstotliwości realizowania na 
lekcji różnych zachowań. Były wśród nich zarówno takie, które wiąże się 
w dydaktyce z podającym sposobem funkcjonowania (wykład, sprawdzanie 
zeszytów, przeprowadzanie testu, praca z  podręcznikiem), jak też metody, 
które można określić wspólnym, choć mylnym mianem aktywizujących (pra-
ca w  małych grupach nad rozwiązaniem problemu, przeprowadzanie eks-
perymentów, sięganie po gry dydaktyczne). Oczekiwano negatywnych rela-
cji między metodami podającymi a wynikami matury i wskaźnikami EWD. 
Wyniki były jednak zaskakujące (tabela 2).

Tabela 2. Częstotliwość sięgania po podające metody nauczania a wyniki egza-
minu maturalnego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są 
szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne -0,34*** -0,35*** 0,08 0,12

Język polski -0,18 -0,21* 0,35** 0,41**

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze -0,20* -0,20* 0,06 0,06

Matematyka 0,02 0,06 -0,15 -0,12

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

O ile oczekiwania potwierdziły się w przypadku liceów – tu faktycznie 
szkoły, w których nauczyciele częściej deklarowali sięganie po dobrze utrwa-
lone metody właściwe systemowi klasowo-lekcyjnemu były jednocześnie 
słabsze pod względem uzyskiwanych w nich rezultatów, to inaczej rzecz wy-
glądała w przypadku techników. W odniesieniu do matury z języka polskie-
go „tradycyjna” edukacja znakomicie zdawała egzamin, a sposób nauczania, 
który okazywał się nieskuteczny w  liceach, działał w  technikach. Oczywi-
ście ryzyko popełnienia błędu ekologicznego (Robinson, 1950) powinno po-
wstrzymywać przed dokonywaniem „wewnątrzszkolnych” interpretacji tego 
ustalenia – to, że relacje zaobserwowano na poziomie zagregowanym nie 
musi działać wewnątrz szkół. Może być jednak również tak, co koresponduje 
z rezultatami Phillips (1997), że krytyka tradycyjnych metod nauczania i za-
chłystywanie się dydaktycznymi innowacjami nie zawsze jest uzasadniona 
(Kruszewski, 2001).
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Nauczycieli proszono także o  opisanie czasu spędzanego na lekcji na 
główne wykonywane czynności. Dla potrzeb analiz podzieliliśmy je na czas 
poświęcany na utrzymywanie porządku w klasie, administrowanie oraz ucze-
nie. Oczekiwane relacje – negatywne w dwóch pierwszych przypadkach, po-
zytywne w trzecim.

Zgodnie z  przewidywaniami w  szkołach, w  których nauczyciele więcej 
czasu tracili na strofowanie i uspokajanie uczniów, ich rezultaty – zarówno 
wyniki maturalne, jak i EWD, były wyraźnie niższe (tabela 3).

Tabela 3. Czas poświęcany na utrzymywanie porządku w klasie a wyniki egza-
minu maturalnego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są 
szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne -0,33** -0,40*** -0,27* -0,24^

Język polski -0,20* -0,26** -0,25^ -0,26^

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze -0,17^ -0,15 -0,03 0,07

Matematyka -0,03 0,04 -0,12 -0,02

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Interesujące, że uspokajanie pozostawało w negatywnym związku jedynie 
z rezultatami w zakresie przedmiotów humanistycznych i języka rodzimego 
(za to zarówno w odniesieniu do EWD, jak i matury, i to tak w liceach jak 
technikach, choć w  tych ostatnich z  powodu niewielkiej próby relacja nie 
osiąga progu istotności statystycznej). Czas poświęcony na dyscyplinowanie 
nie wiązał się z pozycją szkół w zakresie rezultatów matematyczno-przyrod-
niczych. 

Administrowanie, choćby sprawdzanie obecności, okazało się względnie 
niezależne od osiągnięć szkolnych, choć i tym razem dały się zaobserwować 
intrygujące niespójności (tabela 4).

Im więcej czasu w liceach nauczyciele poświęcali na administrowanie, tym 
niższe były rezultaty uzyskiwane przez uczniów tych szkół, ale dotyczyło to 
jedynie wyników w  zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych 
(zarówno EWD, jak i matury). Z kolei w przypadku techników negatyw-
ne związki straty czasu (bo tak pewnie trzeba określić czas niepoświęcony 
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na uczenie) z wynikami odnotowano wyłącznie przy wynikach maturalnych 
i trzyletnich wskaźnikach EWD z języka polskiego. 

Tabela 4. Czas poświęcany na czynności administracyjne a  wyniki egzaminu 
maturalnego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne -0,03 -0,03 0,10 -0,02

Język polski -0,02 -0,05 -0,35** -0,28*

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze -0,21* -0,22* 0,07 0,05

Matematyka -0,09 -0,01 0,06 -0,01

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Dopełnieniem obu wcześniejszych analiz było sprawdzenie, czy i w jakiej 
mierze czas poświęcony w szkołach na nauczanie jest związany z uzyskiwa-
nymi efektami. Tym razem spodziewano się pozytywnych i istotnych związ-
ków, co znalazło potwierdzenie w danych (tabela 5).

Tabela 5. Czas poświęcany na nauczanie a wyniki egzaminu maturalnego i mia-
ry EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,21* 0,26** 0,26^ 0,21^

Język polski 0,14 0,19^ 0,42** 0,38**

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,24* 0,23* -0,02 -0,08

Matematyka 0,06 -0,02 0,05 0,02

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Choć oczekiwane relacje wystąpiły, trudno powiedzieć, że są one silne. 
W liceach czas poświęcony na uczenie wiązał się z wynikami (i EWD, i ma-
turalnymi) uzyskiwanymi w zakresie przedmiotów humanistycznych i mate-
matyczno-przyrodniczych, ale był niezależny od osiągnięć z języka polskiego 
i matematyki. W technikach z kolei relatywnie silne związki widać właśnie 
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w przypadku języka polskiego – i zwłaszcza wskaźników EWD. Te technika, 
gdzie czas poświęcony na uczenie był większy, cechowały się także wyższym 
poziomem trzyletnich wskaźników EWD z języka polskiego.

Podsumowując dotychczasowe rezultaty trzeba podkreślić ich niejedno-
rodny charakter. Uzyskane korelacje są słabe, często statystycznie nieistotne, 
dodatkowo zaś zróżnicowane między liceami a technikami. Z wielu powo-
dów te akurat ustalenia traktować należy jako wstępne i wymagające dal-
szych studiów. Podstawowe ograniczenie płynie z  faktu, że oszacowania 
analizowanych wyżej elementów klimatu szkół powstały na podstawie bada-
nia pojedynczych nauczycieli w każdej ze szkół. Takie rezultaty należy więc 
traktować jako uzupełniające dane zebrane od uczniów, które lepiej opisują 
klimat szkoły. Przed przejściem do wyników uzyskanych od uczniów, warto 
jednak na moment zatrzymać się nad globalnym czynnikiem klimatu klasy 
w percepcji nauczycieli.

Tabela 6. Stwierdzenia wykorzystane do stworzenia indeksu klimatu klasy 
w oczach nauczycieli

L.p Stwierdzenie

1 A1: Nauka jest najważniejszą sprawą

2 A2: Warto się uczyć, ale nie można zapominać o innych przyjemnościach

3 A3: Lepiej chodzić do pracy, niż uczyć się w szkole

4 A4: Dobra zabawa ważniejsza niż nauka

5 A5: Żeby zostać kimś trzeba się uczyć

6 A6: Chodzenie do szkoły to strata czasu

7 B1: Uczniowie są pilni i chętni do nauki,

8 B2: W klasie panuje przyjazna atmosfera,

9 B3: Uczniowie są uprzejmi wobec nauczycieli,

10 B4: Uczniowie mogliby dać z siebie więcej, gdy chodzi o naukę,

11 B5: Uczniowie przeszkadzają w lekcjach, ignorują polecenia nauczycieli,

12 B6: Są wśród uczniów tacy, którzy są gnębieni przez innych.

Uwaga: Nauczyciele odnosili się do pozycji kwestionariusza: od A1 do A6 używając 
pięciopunktowej skali, gdzie 1: nikt w klasie tak nie uważa, 2: tylko nieliczni tak uważają, 
3: uważa tak połowa uczniów, 4: większość uczniów tak uważa, 5: wszyscy uczniowie tak 
uważają. W przypadku pozycji od B1 do B6 zastosowana była czteropunktowa skala, 
gdzie 1: zdecydowanie tak, 2: raczej tak, 3: raczej nie, 4: zdecydowanie nie. Skale zostały 
odwrócone w taki sposób, aby wyższy wynik wskazywał na bardziej proszkolne nasilenie 
klimatu.
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6.4. Klimat klasy w  oczach nauczycieli a  wyniki maturalne 
i  wskaźniki EWD

Nauczycieli proszono o opis na cztero- i pięciostopniowej Likertowskiej 
skali oddziału klasowego, w  którym uczą. Stwierdzenia dotyczyły szeroko 
zdefi niowanej „proszkolności” atmosfery, a analiza czynnikowa pokazała, że 
uzasadnione jest posługiwanie się jednym, globalnym czynnikiem opisują-
cym klimat w kategoriach wysokiego versus niskiego nasilenia pozytywnych 
postaw wobec uczenia się. Lista stwierdzeń użytych do stworzenia indeksu 
klimatu znajduje się w tabeli 6.

Zgodnie z oczekiwaniami szkoły cechujące się lepszym klimatem mogły 
się także pochwalić lepszymi rezultatami (tabela 7). Trzynaście na szesnaście 
współczynników korelacji jest statystycznie istotnych w oczekiwanym kie-
runku.

Tabela 7. Klimat klasy oceniany przez nauczycieli a wyniki egzaminu matural-
nego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,23* 0,31** 0,31* 0,30*

Język polski 0,16 0,25** 0,40** 0,40**

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,29** 0,38*** 0,32* 0,34**

Matematyka 0,31** 0,32** 0,03 0,05

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Związki między klimatem są niemal identyczne dla wskaźników EWD, 
jak i wyników matury, różnią się też nieznacznie w zależności od rodza-
ju szkoły. Przełożenie klimatu szkoły na miary osiągnięć dobrze świadczy 
o trafności wskaźników EWD – nawet powstrzymując się od przyczyno-
wo-skutkowych interpretacji, pozytywne związki należy uznać za adekwat-
ną miarę uwiarygodniającą dodatkowo wskaźniki edukacyjnej wartości do-
danej.
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6.5. Klimat klasy w  oczach uczniów a  wyniki maturalne 
i  wskaźniki EWD

Analizę powiązań czynników składających się na klimat klasy w oczach 
uczniów z  uzyskiwanymi rezultatami rozpocznijmy od kilku elementów 
związanych z nauczycielem i procesem uczenia się, aby następnie skupić się 
na relacjach międzyuczniowskich. Stosunki uczniów z nauczycielem mierzo-
ne były z wykorzystaniem prostej, pięciostwierdzeniowej skali o jednoczyn-
nikowej strukturze. Przykładowe pozycje to „mam dobre relacje z większością 
nauczycieli” czy „większość nauczycieli interesuje się moim samopoczuciem”. 
Warto zaznaczyć, że skala ta dotyczyła bardziej jakości relacji interpersonal-
nych niż procesu uczenia się lub uzyskiwania pomocy od nauczycieli. Inten-
sywność pozytywnych relacji słabo i  niesystematycznie wiązała się z  osią-
gnięciami na poziomie szkół (tabela 8).

Tabela 8. Postrzegane relacje z nauczycielami a wyniki egzaminu maturalnego 
i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,09 0,18^ -0,22^ -0,19

Język polski 0,07 0,17^ -0,29^ -0,19

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,24* 0,24* 0,03 -0,05

Matematyka 0,22* 0,24* 0,03 -0,05

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Licea charakteryzujące się dobrymi relacjami między nauczycielem 
a  uczniami były również szkołami o  wyższych rezultatach w  skalach ma-
tematycznych i  matematyczno-przyrodniczych osiągnięć – zarówno ma-
turalnych, jak i EWD. Brak było związków na poziomie humanistycznych 
i językowych osiągnięć, choć w przypadku wyników maturalnych relacje sy-
tuowały się na granicy istotności. Ciekawsze zależności widać w technikach. 
Wprawdzie współczynniki nie różnią się w sposób statystycznie istotny od 
zera, jednak tendencja statystyczna w przypadku humanistycznej i  języko-
wej EWD jest dostrzegalna. Szkoły, których uczniowie oceniali swoje rela-
cje z nauczycieli jako gorsze, cechowały się tu wyższym EWD. To kolejny 
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– po pozytywnej roli metod podających – zaskakujący rezultat, wskazujący 
na specyfi kę techników i liceów. Nie wiedząc, co dzieje się wewnątrz szkoły, 
pozostają jedynie spekulacje nad przyczynami zaobserwowanych wyników. 
Szkoda jednak na nie czasu przy wyniku, który może być artefaktem.

Uczniów proszono także o odniesienie się do czterech stwierdzeń ma-
jących mierzyć ich poglądy na znaczenie szkoły. Faktycznie były to stwier-
dzenia odwołujące się do pragmatycznego uzasadnienia użyteczności ucze-
nia się, swoistej pragmatycznej racjonalności kształcenia. Wśród stwierdzeń 
znajdowały się takie, jak: „szkoła pomaga w zdobyciu pewności w podejmo-
waniu decyzji” czy też „szkoła uczy rzeczy, które mogą się przydać w pracy 
zawodowej”. Przeświadczenie o użyteczności szkoły silnie wiązało się z osią-
gnięciami na poziomie szkół licealnych, znacznie słabiej natomiast w tech-
nikach (tabela 9).

Tabela 9. Postrzegana ważność szkoły a wyniki egzaminu maturalnego i miary 
EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,45*** 0,63*** -0,09 0,02

Język polski 0,39*** 0,62*** -0,09 0,01

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,55*** 0,70*** 0,34^ 0,36^

Matematyka 0,51*** 0,70*** 0,33* 0,35**

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Jeśli przyjąć, że zastosowane stwierdzenia mierzą „pragmatyczną racjo-
nalność kształcenia”, to wolno też założyć, że poglądy takie powinny odgry-
wać istotną rolę motywacyjną. Silne i istotne korelacje w liceach, dodatkowo 
wyraźnie silniejsze w  przypadku przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych i matematyki, potwierdzają ten tok rozumowania. Tym bardziej intry-
gujące, choć niezaskakujące, są wobec tego znacznie słabsze relacje obserwo-
wane na poziomie techników, i wyraźna widoczna tu specyfi ka. Przekonanie 
o użyteczności bądź nieużyteczności kształcenia szkolnego miało się tu nijak 
do rezultatów w zakresie treści językowych i humanistycznych. Wolno spe-
kulować, że pogląd obecny w technikach (być może na poziomie programu 
ukrytego) nie łączy wiedzy użytecznej z nauką przedmiotów humanistycz-
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nych. Jeśli by tak było, to konsekwencją powinien być również inny pro-
fi l relacji między uczniowskimi postawami wobec czytania a osiągnięciami 
mierzonymi na poziomie szkół. Uczniów proszono o odniesienie się do jede-
nastu stwierdzeń opisujących postawy wobec czytania. Były tam zarówno 
pozycje wskazujące na sceptycyzm („czytam tylko wtedy, kiedy muszę”), jak 
też nacechowane pozytywnie wobec tej aktywności („cieszę się, gdy dosta-
ję w prezencie książkę”). Wszystkie stwierdzenia utworzyły spójną, jedno-
czynnikową skalę, której jeden kraniec (niższe wyniki) opisywał negatywne 
postawy wobec czytania, drugi zaś – postawy pozytywne. Zgodnie z oczeki-
waniami odnotowano silne, pozytywne i statystycznie istotne relacje postaw 
wobec czytania na poziomie liceów i całkowity brak podobnych związków 
w technikach (tabela 10).

Tabela 10. Postawy wobec czytania a  wyniki egzaminu maturalnego i  miary 
EWD w liceach i technikach. Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,45*** 0,61*** -0,07 -0,01

Język polski 0,38*** 0,60*** -0,09 -0,01

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,53*** 0,61*** 0,08 0,03

Matematyka 0,49*** 0,61*** 0,07 0,03

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Uzyskany wynik pełni dwie ważne funkcje. Po pierwsze, potwierdza traf-
ność wskaźników EWD, przynajmniej w odniesieniu do liceów. Po drugie, 
odkrywa interesujące przestrzenie badawcze analiz w technikach. Profi l od-
notowywanych w  toku analiz wyników powinien skłaniać innych badaczy 
do studiów etnografi cznych, pozwalających na zrozumienie uwarunkowań 
takiego stanu rzeczy.

Kluczem do opisu klimatu panującego w szkole, zwłaszcza zaś w klasie, 
są relacje interpersonalne występujące między uczniami. W  pracach psy-
chologów społecznych, stanowiących często inspirację analiz klimatu mówi 
się przy tej okazji o  spójności interpersonalnej i  zadaniowej (Craig, Kelly, 
1999). Uczniowie proszeni byli o ustosunkowanie się do kilkunastu stwier-
dzeń opisujących ich relacje z kolegami w klasie. Przy każdym ze stwierdzeń 
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wymienionych w tabeli 11, posługując się czterostopniową skalą odpowia-
dali, czy w ich klasie: nie ma takiej osoby (1), jest jedna taka osoba (2), jest 
kilka takich osób (3) lub jest wiele takich osób (4). Analiza czynnikowa 
(eksploracyjna, dla zmiennych porządkowych z  rotacją prostokątną) suge-
rowała istnie nie trzech względnie niezależnych czynników, różniących się 
zarówno intensywnością, jak i znakiem relacji międzyuczniowskich. Pierw-
szy czynnik, najbardziej neutralny określono mianem relacji koleżeńskich. 
Drugi, bardziej pozytywny – mianem relacji przyjacielskich. Czynnik trzeci 
ładowały stwierdzenia mówiące o  wrogości w  obrębie klasy. Stwierdzenia 
przyporządkowane do poszczególnych czynników prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Składowe trzech skal relacji interpersonalnych w klasie

Czynnik 1: Relacje 
koleżeńskie

Czynnik 2: Relacje 
przyjaźni

Czynnik 3: Relacje 
wrogości

pożyczyłaby długopis na 
jedną lekcję,

dałaby przepisać pracę 
domową,

pożyczyłaby rower na 
jednodniową wycieczkę,

pożyczyłaby odtwarzacz 
mp3 na tydzień,

podzieliłaby się kanapką,

dałaby zadzwonić ze swojego 
telefonu komórkowego,

pomogłaby po lekcjach 
w nauce,

skłamałaby dla ciebie, 
jeżeli byłoby konieczne,

odrobiłaby za ciebie pracę 
domową,

dałaby ściągnąć na 
sprawdzianie,

dałaby pograć na 
komputerze lub na konsoli,

stanęłaby po twojej stronie 
w konfl ikcie z nauczycielem,

przygotowałaby z tobą 
referat na lekcję.

mógłbyś u niej 
przenocować w weekend,

pojechałaby z tobą na 
wspólne wakacje,

stanęłaby w twojej obranie, 
gdyby cię obrażano,

udzieliłaby ci 
pomocy, gdybyś był 
w niebezpieczeństwie,

chodziłaby z tobą 
na bezpłatne zajęcia 
pozalekcyjne,

spotykałaby się z tobą także 
prywatnie po szkole,

zaprosiłaby cię na imprezę 
organizowaną w domu,

wie, kiedy masz urodziny,

zrobiłaby niespodziankę 
w dniu twoich urodzin,

pożyczyłaby ci 20 złotych.

ośmieszałaby cię podczas 
odpowiedzi przy tablicy,

przezywała cię, 
dokuczała, mówiła 
nieprawdę,

w ogóle nie odzywa się 
do ciebie,

wyraźnie cię nie lubi 
i daje ci to odczuć.
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Można by wprawdzie argumentować, że wyróżnione czynniki nie doty-
czą sfery uczenia się a interpersonalnego funkcjonowania w klasie, stąd ocze-
kiwanie ich związków z wynikami egzaminów i wskaźnikami EWD jest nie-
uzasadnione. Jak się jednak okazało, relacje te są niewątpliwe, choć z  całą 
pewnością nieuniwersalne (tabele 12–14).

Tabela 12. Częstotliwość i intensywność występowania w klasie relacji koleżeń-
skich a  wyniki egzaminu maturalnego i  miary EWD w  liceach i  technikach. 
Podstawą korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,54*** 0,53*** 0,03 0,15

Język polski 0,52*** 0,53*** 0,03 0,14

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,28* 0,45*** 0,22 0,29

Matematyka 0,25* 0,45*** 0,22^ 0,28*

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Pierwszy czynnik, który zapewne można by określić mianem ogólnie 
życzliwego (bądź nieżyczliwego w przypadku niskich wyników) klimatu kla-
sy, okazuje się bardzo istotnie i silnie korelować z wynikami szkół, ale jedy-
nie w przypadku liceów. Co interesujące, czynnik ten wyraźnie silniej wiąże 
się przy tym z rezultatami humanistycznej niż matematyczno-przyrodniczej 
EWD. W przypadku techników ta kategoria klimatu okazała się niemal cał-
kowicie niezależna od osiągnięć – lekkie związki na granicy istotności staty-
stycznej odnotowano jedynie w przypadku osiągnięć matematycznych (za-
równo EWD, jak i wyników maturalnych).

Bardzo podobnie wyglądała też sytuacja w przypadku czynnika zdefi -
niowanego jako relacje przyjaźni (tabela 13). Wzór rezultatów jest jesz-
cze bardziej klarowny. W  przypadku liceów szkoły o  wyższym nasileniu 
przyjaźni w klasach to jednocześnie szkoły ze lepszymi rezultatami na ma-
turze, ale też o zdecydowanie lepszej efektywności nauczania – szczegól-
nie przedmiotów humanistycznych i  języka polskiego. Słabsze, ale wciąż 
istotne są relacje z  matematyczno-przyrodniczą i  matematyczną EWD. 
W technikach (a mówiąc precyzyjniej – między technikami) przyjaźń wy-
daje się nie mieć znaczenia tak dla uzyskiwanych rezultatów, jak i efektyw-
ności kształcenia.
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Tabela 13. Częstotliwość i intensywność występowania w klasie relacji przyjaźni 
a wyniki egzaminu maturalnego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą 
korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne 0,51*** 0,52*** 0,01 0,10

Język polski 0,49*** 0,52*** 0,02 0,10

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze 0,27* 0,47*** 0,18 0,20

Matematyka 0,25* 0,47*** 0,18 0,20

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Przy wrogości – ostatnim wyróżnionym czynniku – oczekiwana była za-
leżność odwrotna, niż obserwowana do tej pory. Uprzednie rezultaty pozwa-
lały jednak sądzić, że i  tym razem sytuacja w  technikach może okazać się 
inna. Tak też było (tabela 14).

Tabela 14. Częstotliwość i intensywność występowania w klasie relacji wrogości 
a wyniki egzaminu maturalnego i miary EWD w liceach i technikach. Podstawą 
korelacji są szkoły

Obszar osiągnięć
Liceum Technikum

EWD Matura EWD Matura

Przedmioty humanistyczne -0,37*** -0,39*** 0,08 -0,02

Język polski -0,37*** -0,41*** 0,09 -0,002

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze -0,24** -0,36*** -0,10 -0,16

Matematyka -0,21* -0,36*** -0,10 0,15

^p< 0,10, *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. N dla liceów równe 100. Dla techników 
między 41 a 54.

Międzyuczniowska wrogość istotnie i negatywnie korelowała z osiągnię-
ciami na poziomie szkół licealnych, ale była kompletnie niezależna od sukce-
sów lub porażek w technikach. 
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6.6. Dyskusja

Gdyby stwierdzić, że klimat szkoły i klasy systematycznie, i  silnie wią-
żą się z osiągnięciami mierzonymi rezultatami maturalnymi i wskaźnikami 
EWD, byłaby to myśl przesadna. Analizy przedstawione na poziomie szkół 
odkrywają bowiem obraz znacznie bardziej zniuansowany, szczególnie w od-
niesieniu do różnic między liceami a technikami. Nie zawsze zależności, któ-
rych oczekiwano, występują, a zdarzają się też przypadki, gdzie to, co pozy-
tywnie wiąże się z osiągnięciami w technikach, jest negatywnym korelatem 
tych samych wyników w liceach.

Niezależnie od różnic, szereg uzyskanych ustaleń pozwala na stwierdze-
nie, że maturalne wskaźniki EWD cechują się trafnością i są w oczekiwany 
sposób związane z wymiarami szkolnej rzeczywistości. Jeśli dostępność za-
jęć dodatkowych w szkołach nie pozwalała na wyjaśnienie międzyszkolnego 
zróżnicowania rezultatów (tak maturalnych, jak i  EWD), to już efektyw-
ne wykorzystanie czasu lekcji i przeznaczenie go na uczenie było pozytyw-
nym i dość silnym korelatem osiągnięć zarówno w grupie szkół licealnych, 
jak i techników. Względnie słabe okazały się związki między „stylami” na-
uczania a osiągnięciami, dodatkowo mając różny charakter w  liceach, inny 
zaś w technikach. Częstotliwość sięgania po podające, tradycyjne metody ce-
chowała słabsze licea, ale lepsze technika. To potencjalnie interesujący wy-
nik, ale przesadna nim ekscytacja jest przedwczesna. Wiele bowiem ogra-
nicza uniwersalność tego wniosku. Po pierwsze, to nauczyciele deklarowali, 
jakie metody z  jaką częstotliwością stosują, a potrzeba aprobaty społecznej 
i postrzegana wysoka wartość „innowacyjności” mogły sprawić, że deklara-
cje były mało wiarygodne. Po drugie, zarówno we wcześniejszych studiach 
z wykorzystaniem podobnych jak w tym badaniu skal aktywności nauczycieli 
(Piwowarski, Krawczyk, 2009), jak i tym razem, nie zaobserwowano oczeki-
wanych negatywnych związków między „tradycyjnymi” a  „innowacyjnymi” 
metodami nauczania. Może być oczywiście tak, że wachlarz nauczycielskich 
reakcji jest na tyle szeroki, że oba typy zachowań współwystępują, możliwe 
jednak także, że pozytywna korelacja pokazuje raczej problem ze spójnością 
i wiarygodnością odpowiedzi. Niezależnie od mało systematycznych relacji 
wymiarów klimatu ocenianych przez nauczycieli, warto zauważyć, że rapor-
towane wyżej związki są silniejsze i w większej mierze zgodne z hipoteza-
mi niż podobne oszacowania dokonane dla szkół gimnazjalnych biorących 
udział w badaniu Talis (Piwowarski, 2011).

Bardziej konsekwentnie z osiągnięciami wyznaczanymi przez wskaźniki 
EWD i wyniki maturalne wiązały się interpersonalne relacje, będące istotą 
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klimatu klasy. Gdy klimat ten oceniali nauczyciele, uzyskany w ten sposób 
na poziomie szkół wskaźnik korelował znacząco z  osiągnięciami zarówno 
w liceach, jak i technikach. Zaskakujące jednak, że gdy o to samo poproszono 
uczniów, powiązania między pozytywnymi aspektami klasowego współżycia 
(relacje koleżeńskie, przyjaźń) występowały wyłącznie w liceach. W grupie 
techników – co prawda mniej licznej – nie odnotowaliśmy żadnych związ-
ków osiągnięć ani z nasileniem relacji koleżeńskich lub przyjacielskich, ani 
wrogością. Wrogość natomiast wyraźnie negatywnie wiązała się z osiągnię-
ciami w liceach.

Różnice wzorów między liceami i technikami dały się też zauważyć przy 
kilku elementach klimatu określających relacje z nauczycielami, postrzega-
ną ważność edukacji i  postawy wobec czytania. Wymiary te istotnie, dość 
silnie i na ogół konsekwentnie wiązały się z osiągnięciami w liceach, jednak 
obraz ich relacji z wynikami maturalnymi i EWD w technikach (w zasadzie 
zaś między technikami, wziąwszy pod uwagę poziom analizy) był znacz-
nie mniej klarowny. Pozytywne relacje z nauczycielami nie tylko nie były tu 
warunkiem koniecznym wysokich osiągnięć, ale też uzyskane rezultaty suge-
rują miejscami ich, tj. pozytywnych relacji, negatywną rolę. Choć nieistotne 
w sensie statystycznym, to odnotowane na poziomie tendencji statystycznej 
(p < 0,10, przy relatywnie niewielkiej próbie) negatywne związki wskazują, że 
w technikach to nie sympatia do nauczyciela wyznacza skuteczność działań 
szkoły. Wydaje się raczej, że zorientowanie na pracę i postrzegana użytecz-
ność uzyskiwanej w toku edukacji wiedzy i umiejętności jest bardziej istot-
nym predyktorem osiągnięć w technikach. Wyniki potwierdzają ten wniosek, 
pokazując istotne związki postrzeganej użyteczności szkoły z osiągnięciami, 
jednak (co ważne i  interesujące) wyłącznie w odniesieniu do przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych i matematyki. Pragmatyczne nastawienie na 
utylitarne wykorzystanie nauczanych treści i zdobycie zawodu jest tu zatem 
czynnikiem o niepośledniej roli. Chęć sięgania po lekturę – ważny i pozy-
tywny predyktor sukcesu liceów – nie ma dla osiągnięć w technikach kom-
pletnie żadnego znaczenia.

Obyczaj kończenia dyskusji badań empirycznych stwierdzeniem, że wiele 
zostało jeszcze do zrobienia i wskazywania nowych dróg dociekań empirycz-
nych podsuwa wiele interesujących tropów badawczych i niemało ograniczeń 
zaprezentowanych badań. Szczególnie ograniczenia można by wymieniać 
długo – a to z konieczności powierzchowną analizę, bo bazującą na poziomie 
szkół, a  to niewielką próbę. Razić może brak spójnego teoretycznego mo-
delu klimatu i proste korelacyjne schematy analiz. Te, i nie tylko te, zastrze-
żenia są uzasadnione, a ich znaczenie oczywiste. Trudno zrozumieć i opisać 
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klimat klasy patrząc na nią przez pryzmat bazy danych w programie staty-
stycznym. Szczęśliwie jednak, w procesie badawczym uwzględniono również 
bardziej subtelne, etnografi czne poszukiwania czynników z poziomu szkoły, 
które mogą różnicować jakość kształcenia, a tym samym wskaźniki EWD. 
Ich analizie poświęcono kolejny rozdział.
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Rozdział 7.

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA W  LICEACH 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 

– WYNIKI BADANIA JAKOŚCIOWEGO24

Łucja  Krzyżanowska, Magdalena Stec

7.1. Uwagi wstępne: informacje o  badaniu i  jego celach

Rozdział ten powstał na podstawie badania jakościowego, przeprowadzo-
nego jesienią 2010 r. Był to trzeci etap programu badawczego, którego celem 
był rozwój metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej 
(EWD). Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie: co przesą-
dza o skuteczności bądź braku skuteczności kształcenia mierzonej poprzez 
wskaźnik EWD. Badanie koncentrowało się na kulturze organizacyjnej 
szkoły (jej świecie wewnętrznym – wewnętrznej organizacji, sposobie zarzą-
dzania, jakości kadry, powiązaniach nieformalnych) oraz na tym, co znajduje 

Ł u c j a  K r z y ż a n o w s k a, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski, e-mail: lucja.
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M a g d a l e n a  S t e c, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, e-mail: 
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24 Tekst został opracowany na podstawie raportu Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: 
Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących. Raport z jakościowego modułu badania. 
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się wokół niej, tj. na osadzeniu szkoły w szerszym kontekście – społecznym 
i instytucjonalnym, z uwzględnieniem takich elementów, jak zakorzenienie 
w lokalnym systemie władzy lub administracji oraz w społeczności. Równie 
ważna była dla nas perspektywa uczniów i rodziców. 

Realizacja tych celów wymagała indywidualnego podejścia do sytu-
acji, w jakiej znajduje się każda szkoła – tak, by uwzględnić zarówno kon-
tekst lokalny (np. lokalizację szkoły w dużym versus małym mieście; jakość 
współpracy z  samorządem lokalnym; konkurencję innych szkół), poziom 
uczniów, którzy przychodzą uczyć się w  danej placówce, ich nastawienie 
i motywację do nauki oraz postawy ich rodziców, w tym także ich kapitał 
społeczny i intelektualny. Zasadniczym celem badania było przeanalizowa-
nie, jak zorganizowana jest praca nauczycieli oraz jacy są ci nauczyciele, jaką 
mają motywację do pracy i jak są zarządzani przez przełożonych. Taki spo-
sób badania wymagał ujęcia jakościowego, które pozwala na jednoczesne 
śledzenie związków pomiędzy wieloma czynnikami. Celem tego podejścia 
nie było konstruowanie czy weryfi kowanie jakichkolwiek modeli, ale nasta-
wienie na wykrywanie i rozumienie mechanizmów łączących różne elemen-
ty rzeczywistości społecznej, w  jakiej funkcjonuje szkoła. Dzięki metodo-
logii jakościowej mogliśmy docierać do treści, z których badani nie zawsze 
zdają sobie sprawę – nie zawsze bowiem nauczyciele czy dyrekcja szkoły 
wiedzą, co dokładnie wpływa na jakość ich pracy, wiele działań ma dla nich 
charakter rutynowy i jako takie są trudne do uchwycenia w innych rodza-
jach badań (np. ankietowych). Badanie jakościowe pozwala na odkrycie nie-
uświadamianych postaw i działań, i  stanowi rodzaj inspiracji dla dalszych 
badań i ewentualnego testowania zidentyfi kowanych zmiennych w sposób 
bardziej systematyczny (ilościowy). 

Badanie zostało zrealizowane w 30 liceach ogólnokształcących zlokali-
zowanych w całej Polsce. Opracowano kompleksową metodologię badania, 
która obejmowała wywiady pogłębione (indywidualne oraz grupowe), ob-
serwację, gromadzenie dokumentacji fotografi cznej i  analizę dokumentów 
– stron internetowych, regulaminów, statutów, gazetek szkolnych. Szczegóły 
metodologiczne przedstawiono w rozdziale 3. W tym miejscu warto pod-
sumować, że w  ramach badania rozmawiano z dyrektorami szkół (30 wy-
wiadów pogłębionych), nauczycielami (w sumie 240), uczniami (325), pra-
cownikami szkoły niebędącymi nauczycielami (administracja, usługi – np. 
sklepik szkolny, ochrona) oraz rodzicami i przedstawicielami organów pro-
wadzących. W sumie przeprowadzono 130 pogłębionych wywiadów indy-
widualnych i 70 zogniskowanych wywiadów grupowych oraz 30 szczegóło-
wych obserwacji funkcjonowania szkoły. 
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Narzędzia do badania zostały opracowane na podstawie następujących 
założeń: na szkołę wpływ mają trzej główni aktorzy: uczniowie, nauczycie-
le i rodzice, ale dla jej funkcjonowania istotny jest również wpływ szeroko 
rozumianego otoczenia (bliskość innych szkół, relacje z samorządem, ofer-
ta zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży), które determinuje kontekst 
jej działania. Narzędzia badawcze zastosowane w  opisywanym tu badaniu 
uwzględniały wszystkie te kwestie.

Szkoły do badania zostały wybrane spośród 200 placówek, które były 
objęte wcześniejszymi etapami badania. W  tym celu przyjęto następującą 
strategię: na podstawie wyników pomiaru wiadomości i umiejętności szkol-
nych po gimnazjum oraz wyników na egzaminie maturalnym, wyselekcjo-
nowano dwa typy szkół: szkoły o  relatywnie wysokich wynikach końco-
wych oraz wysokiej efektywności nauczania (w  skrócie „wysokie EWD”) 
oraz szkoły o relatywnie niskich wynikach końcowych i niskiej efektywności 
nauczania („niskie EWD”). W każdej z dwóch grup znalazło się po 15 szkół. 

Dla każdej z 30 przebadanych szkół opracowano raport cząstkowy. Na 
tej podstawie przygotowano obszerny raport zbiorczy zatytułowany „Ta-
jemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w  li-
ceach ogólnokształcących”. Szczegółowo opisano tam wszystkie wnioski 
i  obserwacje, które ilustrowane są także cytatami z wywiadów. Niniejszy 
tekst nie został pomyślany jako case study z 30 szkół (to zajęłoby znacz-
nie więcej miejsca), ale jako wybór najważniejszych wyników i wniosków 
z  przeprowadzonego badania – celowo abstrahujemy tu od etnografi cz-
nego kontekstu poszczególnych szkół (nie zamieszczamy więc zbyt wielu 
cytatów ani reportażowych notatek) po to, by w  sposób syntetyczny po-
kazać mechanizmy i zależności stwierdzone w różnych szkołach. Czytel-
nik nie znajdzie tu więc detalicznego sprawozdania z  każdej spośród 30 
zbadanych szkół, ale wnioski wynikające z całego badania. Wnioski te są 
natomiast ilustrowane przykładami z kilku wybranych szkół, które stosun-
kowo najlepiej pokazują  omawiane mechanizmy. Prezentowany tekst ma 
więc – z założenia – charakter ogólnoopisowy, w związku z tym wszystkich 
zainteresowanych pogłębionymi analizami i szczegółowymi obserwacjami 
odsyłamy do raportu.

W poniższym tekście skupimy się na opisaniu czterech głównych modeli 
działania szkół, wyróżnionych m.in. ze względu na wartość wskaźnika EWD 
oraz na szczegółowym omówieniu kilku najistotniejszych elementów każde-
go z modeli.
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7.2. Cztery modele działania szkół

Na wyniki badania dotyczące analizy kultury organizacyjnej szkół – opi-
sanej dla każdej placówki osobno – nałożono siatkę analityczną opracowaną 
na podstawie danych ilustrujących poziom osiągnięć uczniów po egzaminie 
gimnazjalnym oraz wartości wskaźnika EWD. Na tej podstawie można wy-
łonić 5 typów szkół: szkoły sukcesu, wspierające, neutralne, niewykorzysta-
nych możliwości oraz wymagające wsparcia.

Tabela 1. Pięć typów szkół

Wskaźnik EWD

Niski Średni Wysoki

Wyniki egzaminu 
gimnazjalnego

Niskie
Szkoła wymagająca 

wsparcia
Szkoła 

wspierająca

Średnie Szkoła neutralna

Wysokie
Szkoła niewykorzysta-

nych możliwości
Szkoła 
sukcesu

Typ pierwszy – szkoła sukcesu: do szkoły trafi ają bardzo dobrzy uczniowie, 
a szkoła podejmuje takie działania, które sprawiają, że uczniowie jeszcze bar-
dziej się rozwijają i zyskują jeszcze lepsze wyniki na egzaminie maturalnym.

Typ drugi – szkoła niewykorzystanych możliwości: do szkoły trafi ają bar-
dzo dobrzy uczniowie, ale szkoła nie wykorzystuje w pełni ich możliwości – 
utrzymuje ich na takim samym poziomie, nie poprawiając ich wyników. 

Typ trzeci – szkoła wymagająca wsparcia: do szkoły przychodzą słabi 
uczniowie, a szkole nie tylko nie udaje się wyprowadzić ich na prostą, ale co 
gorsza osiągnięcia uczniów są niższe niż we wcześniejszych latach nauki. 

Typ czwarty – szkoła wspierająca: mimo że do szkoły trafi a młodzież ze 
stosunkowo słabymi wynikami, szkole udaje się wypracować postęp i osią-
gnąć wysoki dodatni wskaźnik EWD. 

Typ piąty – szkoła neutralna: notujemy tu zarówno średni poziom wyni-
ków na egzaminie gimnazjalnym, czyli szkoła pracuje ze średnimi uczniami, 
jak i przeciętną efektywność mierzoną wskaźnikiem EWD.

Na podstawie „twardych” kryteriów – wyników egzaminu gimnazjalnego 
i poziomu wskaźnika EWD – szkoły uczestniczące w badaniu jakościowym 
zostały zaliczone do jednego z wymienionych wyżej typów. Następnie prze-
analizowano to, jak wygląda kultura organizacyjna w szkołach reprezentu-
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jących każdy typ. W ten sposób zidentyfi kowano działania, warunki i czyn-
niki, które mogą sprzyjać efektywności kształcenia lub ją osłabiać. W naszej 
analizie koncentrujemy się na czterech typach szkół, pomijając „szkoły neu-
tralne”, które stanowią przypadek lokujący się pomiędzy pozostałymi typa-
mi, rodzaj „przeciętnej” w populacji. 

Spośród 30 zbadanych szkół wybrano 7 placówek, w  których zaobser-
wowane mechanizmy i  zjawiska były najmocniej zarysowane. Opisujemy 
te szkoły jako typy idealne, rozumiane za Maxem Weberem jako wzorzec, 
schemat, model, dzięki któremu można opisywać i próbować zrozumieć rze-
czywistość społeczną. Weber wyjaśnia, że typy idealne uzyskuje się „przez 
jednostronne spotęgowanie jednego lub kilku punktów widzenia oraz przez 
złączenie w jednym wewnętrznie spójnym myślowym obrazie całego bogac-
twa rozproszonych i z trudem zauważalnych (…) jednostronnie uwypuklo-
nych punktów widzenia” (Weber, 1985, s. 81).

Ponieważ podobne cele (mierzone wskaźnikiem EWD) można osiągać 
różnymi metodami, dany typ szkoły ilustrujemy przykładami dwóch placó-
wek, chcemy w ten sposób pokazać, że nie ma jednej recepty na sukces, ale że 
są pewne ogólne czynniki, które sprawiają, że jedne szkoły uczą efektywnie, 
a inne – nie, chcemy pokazać wspólny mianownik między pozornie bardzo 
różnymi strategiami działania. Wyjątek stanowi tu szkoła wspierająca, dla 
której udało się nam znaleźć tylko jeden przykład, co może sugerować, że 
taki rodzaj szkół jest stosukowo rzadki w populacji – trudno bowiem „wycią-
gać” słabych gimnazjalistów na egzaminie maturalnym.

Tabela 2. Podstawowe dane na temat siedmiu analizowanych niżej szkół 

Typ szkoły 
na podstawie EWD

Charakterystyka na podstawie 
badania jakościowego

Wynik 
z egzaminu 

gimnazjalnego

Wartość 
wskaźnika 

EWD

Szkoła sukcesu

Szkoła o charakterze 
akademickim

106 +8

Szkoła kultu tradycji 118,14 +7,64

Szkoła wspierająca Podstawówka dla licealistów 87 +4,30

Szkoła niewykorzys-
tanych szans

Maszynka olimpijska 108 +2,40

Duży komfort psychiczny 109,70 +1,90

Szkoła wymagająca 
pomocy

Szkoła ratunkowa 85,15 -6,10

Szkoła moloch 86 -8,50
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W dalszej części rozdziału będziemy opisywać to, co sprawia, że szkoły te 
reprezentują poszczególne typy i jakie działania w nich podejmowane o tym 
przesądzają. W tym celu dla każdej szkoły opracowany został model opisu-
jący kierunek i zakres działań, jakie szkoła przyjmuje w perspektywie długo-
terminowej, aby osiągnąć swoje cele. Na model składa się misja szkoły, wizja 
idealnego absolwenta, sposób doboru nauczycieli i  zarządzania nimi, rela-
cje między uczniami a gronem pedagogicznym i pojmowanie roli rodziców. 
Znajduje on również odzwierciedlenie w sposobie realizacji celów, jakie są 
stawiane liceom ogólnokształcącym oraz strategiach mających na celu dosto-
sowanie działań do zmian zachodzących w otoczeniu – zarówno społecznym 
(np. niż demografi czny), prawnym (zmiany w oświacie), jak i politycznym 
(współpraca z samorządem). 

Warto podkreślić, że na wybór modelu działania wpływa to, jacy ucznio-
wie ubiegają się o przyjęcie do danego liceum. Choć poprzez długofalowe 
działania szkoła może wpływać również na jakość kandydatów, to jednak 
w perspektywie krótkoterminowej liczy się to, jak szkoła pracuje ze swoimi 
uczniami – takimi, jacy oni są, i jakie wyniki na egzaminach końcowych osią-
gają – czy szkoła jest w stanie „wyprowadzić na prostą” uczniów słabych, czy 
dodaje skrzydeł uczniom zdolnym, czy też nie wnosi wartości dodanej, albo 
zaprzepaszcza szanse swoich podopiecznych. W analizie traktujemy poziom 
uczniów trafi ających do szkoły jako „daną”, wobec której szkoła musi się 
określić, np. poprzez sformułowanie swojej strategii. 

7.3. Szkoła sukcesu

Poniżej zostaną opisane dwie szkoły, które można uznać za szkoły suk-
cesu – „dodające skrzydeł”. Obie mają wysoki i pozytywny wskaźnik EWD, 
stosują jednak zupełnie inne metody pracy. 

Przypadek pierwszy: sukces w szkole o charakterze akademickim (średni 
wynik egzaminu gimnazjalnego 106, EWD +8).

Szkoła jest stosunkowo mała, uczy się w niej 400 uczniów, naucza 30 na-
uczycieli. Działa w dużym mieście, w warunkach konkurencji z innymi pla-
cówkami. Choć nie jest szkołą z czołówki rankingu, dla większości uczniów 
jest szkołą pierwszego wyboru – ze względu na panującą w niej atmosferę – 
którą dyrektor opisał tak: 
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Wydaje mi się, że udało nam się wypracować taki model, gdzie istnieją takie napraw-
dę otwarte i bezpośrednie stosunki między nauczycielami a uczniami, ale z drugiej 
strony uczniowie znają i to doskonale znają takie twarde reguły, których przekraczać 
nie można. Czyli jeżeli ktoś chodzi z kolczykiem w uchu – fajnie, jeżeli ktoś chodzi 
z kolczykiem w języku – fajnie, ale jeżeli ktoś kradnie, to już nie jest fajnie.

A nauczyciele uzupełniali opis takimi słowami:

Wszyscy się znamy. Nie ma atmosfery anonimowości. Młodzież się zna między kla-
sami – klasy wyżej, klasy niżej. Nauczyciele się znają, nauczyciele znają też wszyst-
kich uczniów.(…) Ta szkoła, jak to uczniowie określają, ma taki klimat, ma to coś.

Uczyć się przychodzi tu młodzież z dużymi ambicjami, z konkretnymi 
planami na przyszłość, która naukę w  szkole średniej traktuje raczej jako 
środek do celu – często łączą odległe zainteresowania, zdają rozszerzoną ma-
turę z przedmiotów ścisłych i humanistycznych, a szkoła wspiera ich pasje 
i poszukiwania. Nauczyciele mówili:

Są to uczniowie, którzy mają pomysł na siebie, którzy wymyślają to sobie tutaj 
w czasie tych trzech lat. Jest zdrowy zapał, zdrowa motywacja do nauki, ale nie po 
to, żeby mieć jak najlepsze oceny, ale żeby wykorzystać to. 

Młodzież reprezentuje wysoki poziom wiedzy i jest dobrze zmotywowa-
na do nauki. Za większością uczniów stoi silne wsparcie rodziców, którzy 
wykonują „pracę” związaną z odpowiednim ukierunkowaniem młodzieży na 
naukę, a nawet swoistym poradnictwem zawodowym. Zadaniem nauczycieli 
jest odpowiednie wykorzystanie tego potencjału. W takich warunkach na-
uczycielom dobrze się pracuje, mają „materiał”, który chce i może się roz-
wijać. Z taką młodzieżą można pogodzić realizowanie programu i przygo-
towanie do matury z  rozwojem pasji i  zainteresowań – i  tak właśnie jest 
pomyślana szkoła – jako miejsce, które daje narzędzia do realizacji marzeń. 
Uczniowie są traktowani jako największy kapitał szkoły – to dla nich jest 
szkoła, to dla nich pracują nauczyciele, to oni są najważniejsi. W tej szkole 
widać chęć dostosowania się do potrzeb i zainteresowań uczniów. 

O  szkole mówimy „akademicka”, ponieważ atmosfera, jaka tu panuje, 
przypomina bardziej studia niż liceum, ważniejsza jest integracja całej spo-
łeczności uczniowskiej niż w  ramach oddziałów klasowych. Uczniom nie 
tylko mówi się, że są prawie dorośli (jak to ma miejsce w innych szkołach), 
ale pozwala im się decydować o wielu sprawach, traktuje się ich jak doro-
słych. W szkole – zarówno na poziomie organizacji, jak i dydaktyki – zawsze 
jest miejsce na dyskusję, rozmowę i pomysły uczniów. Idzie za tym rozluź-
nienie dyscypliny – np. w postaci rezygnacji z przymusu zmieniania obuwia, 
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korzystania z szatni, zakazu opuszczania szkoły w czasie przerw czy zakazu 
palenia (nie jest promowane, ale też nie jest tępione). Nie można jednak po-
wiedzieć, że jest to absolutny „leseferyzm” – kontrolę zastąpiono subtelnym 
nadzorem. Zakłada się, że trzeba dużo wiedzieć o uczniach, żeby móc dobrze 
nimi pokierować – intensywnie korzysta się więc z dziennika elektroniczne-
go – jest to sposób komunikacji z rodzicami, ale i narzędzie służące nauczy-
cielom – tak, by mieli jak najpełniejszą wiedzę o tym, jacy są ich uczniowie 
i co się u nich dzieje. Ponadto szkoła tworzy warunki do praktykowania pro-
cedur demokratycznych – współdecydowania i brania odpowiedzialności za 
podejmowane decyzje. Wyraża się to przede wszystkim poprzez intensyw-
ną działalność samorządu uczniowskiego. Samorząd wnioskuje o nagany dla 
niektórych uczniów, wstawia się za innymi, gdy uważa to za słuszne, anga-
żuje się w organizowanie pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji, opiniuje 
decyzje dyrekcji. 

Wszystko w tej szkole jest tak ułożone, żeby w uczniach rodziła się mo-
tywacja wewnętrzna do nauki, która nie wymaga ani kontroli, ani zachęt, 
i która jest mniej narażona na przerodzenie się we frustrację niż motywacja 
płynąca z chęci uzyskania nagród lub uniknięcia kar (Arends, 1998; Maslow, 
1990). To wpływa też na charakter pracy nauczycieli – są oni postrzegani jak 
przewodnicy, doradcy, ludzie, którzy wspierają pasje uczniów, inspirują ich. 
Nie wszyscy pedagodzy są skłonni do zaakceptowania takiej roli i do pełnie-
nia takich zadań. W szkole dużą wagę przywiązuje się do kształtowania ka-
dry – dyrekcja prowadzi w tym zakresie konsekwentne i aktywne działania: 
poszukiwani są nauczyciele młodzi, nieco awangardowi, wyróżniający się. 
Czyni się starania, żeby w gronie pedagogicznym była równa proporcja ko-
biet i mężczyzn, by byli to ludzie stale się rozwijający, realizujący pasje, pod-
noszący swoje kwalifi kacje (np. pracujący nad doktoratami). Ten dobry „ma-
teriał pedagogiczny” nie jest jednak pozostawiany sam sobie. Każdy nowy 
nauczyciel jest obejmowany opieką przez bardziej doświadczonych kolegów, 
nauczycieli tego samego przedmiotu – każdy nowy pracownik ma swojego 
indywidualnego opiekuna. Dzięki takim mechanizmom grono pedagogicz-
ne może działać jak jeden sprawny organizm. Nauczyciele, którzy do tego 
świata nie pasują, rezygnują z pracy w szkole. Ci, którzy zostają, mają ze sobą 
bliskie i – jak się wydaje – bardzo otwarte relacje. Nad wszystkim czuwa cha-
ryzmatyczny dyrektor.

Przygotowanie do matury jest ważnym celem pracy szkoły, ale nie loku-
je się go na pierwszym miejscu. Ponadto przed maturzystami stawia się re-
alistyczne cele – tzn. uznaje się, że w pewnym momencie trzeba wziąć pod 
uwagę to, które przedmioty dla danego ucznia są wiodące, tzn. maturalne 
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i zgodnie z tymi wytycznymi określić wymagania – wysokie lub nieco niż-
sze, i odpowiednio dopasować do tego poziom nauczania. Następuje „roz-
sądne poluzowanie”. Nie chodzi jednak o proste wprowadzenie podwójnego 
standardu dla osób, które zdają maturę z danego przedmiotu i pozostałych 
– szkoła robi coś więcej: dobiera innych nauczycieli dla uczniów zdających 
przedmiot na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Zakłada się bowiem, 
że nie zawsze ten sam nauczyciel jest w  stanie równie dobrze dotrzeć do 
wszystkich. 

Przypadek drugi: osiąganie sukcesu przez kult tradycji (średni wynik egza-
minu gimnazjalnego 118,14, EWD +7,64)

To szkoła istniejąca od dziesiątków lat, z tradycjami (funkcjonuje stowa-
rzyszenie absolwentów, szkołę odwiedzają osoby, które kończyły ją kilka-
dziesiąt lat temu). Szkoła jest duża – siedem klas w roczniku, po trzydzieści 
kilka osób w każdej klasie. Silną stroną jest lokalizacja tuż obok dworca ko-
lejowego, co czyni ją atrakcyjną dla młodzieży z okolicznych miejscowości. 
O szkole mówi się (jest to powszechna opinia), że dobrze kształci w zakre-
sie przedmiotów ścisłych. Dyrektor mówił:

Szkoła słynie z przedmiotów ścisłych i mniej słynie z humanistycznych. Jeśli chodzi 
o olimpiady, to jest tradycja wychowywania olimpijczyków z geografii, mamy tu duże 
sukcesy. 

W  środowisku licealistów szkoła uchodzi za sztywną, przywiązanie do 
tradycji jest czynnikiem kształtującym atmosferę. Na forach internetowych 
przeważają negatywne opinie – uczniowie i absolwenci skarżą się na wysokie 
wymagania i niską atrakcyjność zajęć dydaktycznych. 

Nauczyciele, którzy tu pracują, to w większości kobiety z kilkunastoletnim 
stażem nauczania. Część z nich to absolwentki tej szkoły, które po studiach 
postanowiły wrócić tu do pracy. Większość nauczających osiągnęła najwyż-
szy stopień awansu zawodowego. Ich motywacja to przede wszystkim chęć 
pracy ze zdolną, inteligentną młodzieżą, a także dobra atmosfera w gronie 
pedagogicznym. Uważają siebie za profesjonalistów, zależy im na dobrych 
warunkach i wynikach pracy, a dyscyplinę wśród uczniów uważają za punkt 
wyjścia do efektywnego nauczania. Cenią współpracę w gronie pedagogicz-
nym, tworzą zespoły przedmiotowe. Koncentrują się na dydaktyce i wycho-
waniu, które rozumieją jako kształcenie elity intelektualnej, inteligencji, a za-
tem dbałość, aby absolwenci posiadali naprawdę ogólne wykształcenie. Do 
szkoły trafi ają uczniowie z wysoką punktacją (średnia z egzaminów gimna-
zjalnych to 118 punktów). Uczniowie z kolei mówili, że wybrali tę szkołę ze 
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względu na dobrą lokalizację i wysoki poziom (wysoka pozycja w  rankin-
gu) interpretowany jako gwarancja dostania się na studia. Uczniowie, któ-
rzy przychodzą do tej szkoły, są zmotywowani do nauki i chcą, aby wiele od 
nich wymagano. Jest to dla nich szkoła pierwszego wyboru. Uczniowie do 
nauczycieli zwracają się per „panie profesorze”, na korytarzu na ich widok 
wstają i  mówią „dzień dobry”. Zasadą jest duży dystans między uczniami 
a nauczycielami.

Szkoła stawia na dydaktykę i  to w  tradycyjnym schemacie: wykład + 
sprawdzian. Praca nauczycieli polega na przekazywaniu dużych partii wiedzy, 
częstym egzaminowaniu, ale też promowaniu bystrości, umiejętności kojarze-
nia faktów. Część nauczycieli ma sceptyczny stosunek do metod pracy grupo-
wej czy też metody projektów. Jedna z nauczycielek tak o tym mówiła:

Wszystkie dobre licea (…) zarzuciły metodę projektu.(…) Tutaj mamy inne tradycje. 

Celem jest wysoka zdawalność na studia i utrzymanie się na nich, stąd 
praca nauczycieli koncentruje się raczej na przekazywaniu dużej ilości mate-
riału, a  nie „uczeniu pod testy”. Uczniowie powinni się natomiast oswoić 
z samą sytuacją egzaminacyjną – często sprawdziany piszą więc w auli, gdzie 
odbywa się też egzamin maturalny. Szkoła chce też przekazywać pewien 
obraz świata, gdzie ważne są tradycja, wartości, szacunek. Ważne jest też to, 
że w szkole uznaje się, że liceum jest szkołą ogólnokształcącą, co oznacza, 
że konkretny profi l nie zakłada taryfy ulgowej z  przedmiotów pozaprofi -
lowych – grono pedagogiczne chce, żeby uczniowie nie tylko zdali maturę, 
ale by po ukończeniu szkoły mieli rozbudowaną ogólną wiedzę o  świecie. 
Uczniowie są traktowani poważnie, jeśli „nadążają” za klasą i nauczycielem. 
W szkole przeważa koncentracja na uczniu zdolnym, natomiast uczniowie, 
którzy odstają in minus (szczególnie na przedmiotach ścisłych) pozostawieni 
są sami sobie. Nauczyciele niechętnie podejmują działania pozadydaktycz-
ne – w  tym zakresie przerzucają odpowiedzialność na uczniów. Zarówno 
nauczyciele, jak i uczniowie przyznają, że w  szkole jest bardzo mało zajęć 
pozalekcyjnych. Nauczyciele wyjaśniają to brakiem inicjatywy uczniów, 
zaabsorbowaniem dojazdami, roszczeniową postawą. Uczniowie skarżą się 
natomiast, że dyrekcja podejmuje decyzje, ale nie konsultuje ich z uczniami, 
uczniowie nie mają swojego głosu, reprezentować może ich jedynie wycho-
wawca. Panuje przekonanie, że dyrektor jest nieobecny – uczniowie mówili:

Dyrektor przemyka w takim trójkącie – gabinet, sekretariat, toaleta.
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Obie opisane powyżej szkoły efektywnie wykorzystują wysoki poziom 
swoich uczniów (kandydatów), ale poza tym więcej je dzieli niż łączy. To, co 
wspólne, to wysoki stopień konsekwencji w działaniu. W obu szkołach wizja 
funkcjonowania jednostki jest bardzo jasna i  spójna. W  pierwszej istnieje 
nastawienie na „dawanie uczniom narzędzi do realizacji ich marzeń”, misją 
drugiej jest „zgodne z tradycją kształtowanie polskiej inteligencji”. Wszystkie 
elementy funkcjonowania szkoły są podporządkowane tym hasłom. Drugim 
czynnikiem, który sprzyja efektywności nauczania, jest dopasowanie misji 
do zasobów, którymi dysponuje szkoła. Model działania wybrany przez obie 
szkoły zapewne nie sprawdziłby się tam, gdzie trafi ają uczniowie zagubieni, 
niezmotywowani, uciekający przed ciężką pracą itp. Misja jest więc dobrze 
określona w stosunku do „materiału wyjściowego”. Sukces obu szkół wyni-
ka z tego, że jest pomysł na szkołę i jest konsekwencja w jego realizowaniu, 
a matura nie stoi w centrum zainteresowania.

7.4. Szkoła niewykorzystanych możliwości

Poniżej zostały opisane kolejne dwie szkoły – obie można uznać za 
szkoły niewykorzystanych możliwości, mimo że każda z  nich działa zu-
pełnie inaczej. Jedna skupia się na uczniach najzdolniejszych, przez co „za-
pomina” o większości swoich podopiecznych, druga zaś rezygnuje z wal-
ki o dobre wyniki, stawiając „komfort psychiczny” uczniów na pierwszym 
miejscu. 

Przypadek trzeci: szkoła – „maszynka olimpijska” (średni wynik egzami-
nu gimnazjalnego 108, EWD +2,4)

Szkoła funkcjonuje w stosunkowo małym mieście (poniżej 50.000 miesz-
kańców), w warunkach umiarkowanej konkurencji. Konkurencja ta nie ma 
jednak charakteru czysto merytorycznego, w grę wchodzą bowiem czynniki 
techniczne – dla młodzieży dojeżdżającej z odleglejszych miejscowości duże 
znaczenie ma to, że przy szkole działa internat. Szkoła ma jasno określony 
profi l – przyrodniczy – i w tym kierunku kształci. Cieszy się dobrą opinią 
w lokalnym środowisku, chwali się wybitnymi absolwentami, pojedynczymi 
nazwiskami. Szkoła jest dosyć duża, zwłaszcza biorąc pod uwagę skalę mia-
sta, w którym działa – uczy się w niej ponad 700 uczniów, pracuje ponad 50 
nauczycieli. 
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Dostaje się tu młodzież reprezentująca wysoki poziom, świadomie wybie-
rająca szkołę – ze względu na profi l nauczania i opinię o szkole jako placów-
ce, która uczy dorosłości (w odróżnieniu od innych szkół, o których mówi 
się raczej w kontekście silnej kontroli uczniów). Dorosłość ta jest rozumiana 
jako przerzucenie odpowiedzialności za naukę na uczniów – to im ma na 
niej zależeć, to oni muszą się starać. Nauczyciele dają im możliwości, oferu-
ją wiedzę, ale to od ucznia zależy, czy zechce z tej oferty skorzystać. Tu nie 
chodzi o dodawanie skrzydeł, tu „fi lozofi a” jest oparta na dopasowaniu się 
do reguł – ten, kto chce i potrafi , ten sobie radzi i odnosi sukces, pozostali – 
zostają w tyle i nikt się za nimi nie ogląda. Motywacja do pracy ma tu więc 
charakter raczej negatywny, oparty na strachu przed „odstawaniem”.

„Filozofi a kształcenia” koncentruje się na dobrym przygotowaniu do 
matury (stuprocentowa zdawalność) i  wybitnym przygotowaniu z  zakresu 
przedmiotów przyrodniczych (z biologią na czele). To sprawia, że szkoła jest 
nastawiona na wyłapywanie talentów, najzdolniejszych uczniów, którym po-
święca się wiele uwagi, i którzy są przygotowywani do uczestnictwa w kon-
kursach przedmiotowych oraz do reprezentowania szkoły na zewnątrz. 
Mówi się tu nawet o istnieniu „maszynki olimpijskiej”, do której talenty są 
wyłapywane już w pierwszej klasie, tuż po rozpoczęciu nauki w szkole. Tak 
opowiadał o tym dyrektor:

Gdy tylko nowy uczeń dostanie się do szkoły, sprawdzamy jego udział w konkursach 
gimnazjalnych. Wychowawca informuje o  tym dyrektora i  nauczyciela z  danego 
przedmiotu. Nauczyciel przedmiotowy potwierdza ewentualne zdolności ucznia. 
Potem taka ofiara wpada w system kółek olimpijskich.

Nauczyciele koncentrują się na najlepszych uczniach, przez co mogą za-
niedbywać tych przeciętnych i słabszych – w efekcie znaczna część uczniów 
może się czuć „pominięta”. W  odróżnieniu od szkoły, która osiąga sukces 
poprzez kult tradycji (przypadek drugi), gdzie najsłabsi odpadają (mówiąc 
kolokwialnie z piramidy uczniów „odcina się dół”), w tej szkole „odcina się 
górę” i to na niej koncentrują się nauczyciele – są zbyt selektywni, przez co na 
poziomie przeciętnego ucznia nie odnotowują sukcesów. 

W  dobieraniu kadry nauczycielskiej dyrekcja kieruje się kwalifi kacjami 
posiadanymi przez kandydatów, a dodatkowo preferuje własnych absolwen-
tów – w  efekcie około połowa nauczycieli to wychowankowie szkoły. Nie 
prowadzi się jednak żadnych systematycznych działań w kierunku budowa-
nia spójności czy kontroli jakości w gronie pedagogicznym. 

Atutem szkoły – w ocenie nauczycieli i uczniów – jest luźna i przyjazna 
atmosfera pracy, uczniowie są bardzo różnorodni – w dredach i granatowych 
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bluzeczkach; uczniom nawet trochę przeszkadzał brak wyraźnych reguł – 
mówili, że w szkole panuje anarchia. Ta swoboda nie przekłada się jednak na 
możliwość współdecydowania uczniów o szkole. Uczniowie są najważniej-
szym elementem w pracy szkoły, jest to jednak element raczej pasywny, na 
którym „wykonuje się operację nauczania”. Widoczny jest więc dystans mię-
dzy uczniami i ich potrzebami (pasjami, zainteresowaniami) a tym, co oferu-
je szkoła. Filozofi ę pracy można streścić tak: szkoła przygotowuje do matury 
i wychowuje – wychowuje do patriotyzmu, szacunku i tolerancji, ale też do 
otwartości na innych, wrażliwości społecznej (poprzez wolontariat); niewiele 
czasu poświęca się natomiast pasjom uczniów – szkoła oferuje aktywności, 
które sama uznaje za ważne, nie próbuje natomiast odpowiadać na zainte-
resowania uczniów. Szkoła nie reaguje elastycznie na potrzeby uczniów, ale 
stawia ich przed wyborem, czy chcą korzystać z tego, co się im oferuje czy 
też nie.

Mimo że do szkoły trafi ają uczniowie z bardzo dobrymi wynikami i do-
brze zmotywowani, szkoła boryka się z  problemami – przede wszystkim 
z  uzależnieniami wśród uczniów. Sytuacja ta wymusiła uruchomienie sys-
temu monitoringu i wprowadzenie programu regularnej diagnozy potrzeb 
wśród uczniów (chodzi przede wszystkim o kwestie społeczne).

Przypadek czwarty: niewykorzystane szanse, ale duży komfort psychiczny 
uczniów (średni wynik egzaminu gimnazjalnego 109,7, EWD +1,9)

Liceum z bardzo długą i bogatą historią, które zostało założone ponad 
100 lat temu. Uczy się w nim ponad 800 uczniów – liceum położone jest 
w bardzo dobrym węźle komunikacyjnym miasta, więc uczy się w nim dużo 
młodzieży z okolicznych miejscowości. Szkoła słynie „z atmosfery”. Było to 
pierwsze i główne skojarzenie wśród uczniów i nauczycieli. Z atmosferą wią-
że się wysoki (w opinii uczestników badania), ale nie stresogenny poziom 
nauczania. Szkoła uważana jest za dobre liceum. Mówi się, że nauczy i da 
czas na życie. Uczniowie bardzo często porównują się z innym, bardzo do-
brym, lokalnym liceum, o którym mówią pogardliwie zakład pracy, podkre-
ślając, że co prawda ich szkoła ma nieco niższy poziom, ale przynajmniej po-
zwala na prowadzenie życia towarzyskiego. 

Zdecydowanie jest to szkoła pierwszego wyboru. Zarówno w opinii na-
uczycieli, jak i uczniów wiąże się to z  jej renomą i charakterem. Szkoła nie 
wywiera presji na kształcenie olimpijczyków, pozwala uczniom na bycie sobą 
i realizowanie swoich celów. Nauczyciele i dyrekcja deklarują, że do każdego 
ucznia podchodzą indywidualnie. Pozwala to na stworzenie dobrego klimatu, 
bez stresu, ale z dobrym, choć nie bardzo dobrym, poziomem (na mocną „4”). 
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W oczach uczniów nauczyciele tworzą mocną kadrę, są wymagający, ale 
mają dobry kontakt z młodzieżą, są kreatywni, prowadzą niesztampowe lek-
cje, mają poczucie humoru i są wyraziści, rozmówcy określali to jako chary-
zmę. Uczniowie mówili:

Mamy dwa typy nauczycieli. Są młodzi i  stare belfry. Stare belfry robią wrażenie 
i budzą szacunek.

Szkołę wyróżnia metodyczne podejście do uczniów: przede wszystkim 
odgórne założenie, że intensywnie pracuje się ze słabszymi uczniami, żeby 
mieli szansę nadrobić zaległości, co może powodować, że uczniowie moc-
niejsi nie rozwijają się w takim zakresie, w jakim mogliby. Dla szkoły ważne 
jest szeroko pojęte kształtowanie młodych ludzi, w tym przygotowanie do 
życia w grupie i  rozwinięcie zainteresowań. Dyrekcja chce, żeby młodzież 
miała możliwość rozwoju pasji, a  także by mogła zdobyć wiedzę potrzeb-
ną do realizacji marzeń. Dlatego dyrektor stara się przede wszystkim wy-
korzystać położenie szkoły i bliskość uczelni wyższych. Poprzez współpra-
cę z nimi próbuje się pokazywać młodzieży możliwe dalsze etapy rozwoju. 
W szkole bardzo ważny jest też sport – uczniowie mają warunki i wsparcie 
w rozwijaniu swoich predyspozycji sportowych. Szkoła kładzie też nacisk na 
budowanie postaw prospołecznych (angażowanie w wolontariat).

„Aktywne i mądre wychowywanie” to główna wytyczna w zakresie postę-
powania z uczniami. Między nauczycielami a młodzieżą są partnerskie rela-
cje, ale z zachowaniem zdrowego dystansu. Nauczyciele zakładają, że klucz 
do sukcesu to poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa w tym sensie, że 
nie ma jednego wzorca, do którego się dąży, że dopuszcza się różnorodność, 
bierze się pod uwagę indywidualne możliwości i dążenia. 

W sposobie opowiadania o szkole dominuje koncentracja na tym, co jest 
POZA nauką. Być może w sposób niezauważalny dla kadry, kwestie zwią-
zane z edukacją nie są odpowiednio zorganizowane. Nie można powiedzieć, 
że szkoła nic nie robi, widać jednak, że mogłaby robić więcej. Być może usta-
wienie poprzeczki na poziomie „mocnej czwórki”, czyli „wysokiej, ale nie za 
wysokiej pozycji w rankingach”, to za mało, by rozbudzić u uczniów odpo-
wiednią motywację. Być może zaburzona jest też proporcja między koncen-
tracją na nauce a zajęciami dodatkowymi oraz między pracą nad „podciąga-
niem” uczniów słabych a pracą z  resztą młodzieży. Pojawia się zagrożenie, 
w postaci koncentracji na dobrej atmosferze, kosztem obniżania się pozio-
mu nauki. Słowem, szkoła ustala pewną hierarchię priorytetów, która nieko-
niecznie sprzyja sukcesom mierzonym w kategoriach EWD.
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*  *  *

Choć powyższe opisy dają pozytywny obraz obu placówek, to należy za-
uważyć, że pod względem postępów uczniów pomiędzy egzaminem gim-
nazjalnym a maturalnym szkoły te nie odnotowują zbyt wysokich osiągnięć 
– przynajmniej w kategoriach mierzonych wskaźnikiem EWD. Z czego to 
wynika? Dlaczego nie wykorzystują tego, że przychodzą do nich stosunkowo 
zdolni absolwenci gimnazjum? Pierwsza ze szkół nastawia się na najlepszych 
uczniów i „gubi” nieco gorszych. Druga zdaje się nastawiać na nieco słab-
szych, unika stawiania wysokich wymagań, żeby utrzymać przyjazną atmos-
ferę i  „ochronić psychikę” młodych ludzi. W efekcie nie nakłania uczniów 
do wysiłku, na jaki prawdopodobnie byłoby ich stać. Trudno jednak przewi-
dzieć, jakie ma to konsekwencje dla późniejszego funkcjonowania absolwen-
tów – na rynku pracy czy ogólnie w życiu. 

7.5. Szkoła wymagająca pomocy 

Szkoły wymagające pomocy to takie, które przyjmują słabych uczniów 
(średnia punktacja z egzaminów gimnazjalnych to mniej niż 85 punktów) 
i nie potrafi ą poprawić ich wyników ani nawet utrzymać ich na poziomie 
początkowym (osiągają ujemne wartości EWD). Pierwsza z  opisywanych 
w tym miejscu szkół stara się być kołem ratunkowym dla słabszej młodzie-
ży. Nauczycielom zależy na tym, żeby uczniowie podeszli do matury, ale wy-
nik nie ma już większego znaczenia. Wiadomo bowiem, że uczniowie z tej 
szkoły nie będą nawet próbować dostać się na dobre bezpłatne studia. Na-
tomiast drugie liceum działa przy ogromnym zespole szkół i powstało, żeby 
zapewnić miejsca pracy nauczycielom. Szkoła ta jest w zasadzie pozbawiona 
jakiejkolwiek wizji kształcenia, to raczej duży „zakład pracy” z bardzo wielo-
ma uczniami. Prawdopodobnie liczne wyzwania związane z bieżącym funk-
cjonowaniem i konieczność radzenia sobie z różnymi problemami (liceum, 
technikum, szkoły zawodowej) utrudnia lub wręcz uniemożliwia efektywną 
pracę z uczniami. 

Przypadek piąty: szkoła ratunkowa (średni wynik egzaminu gimnazjalne-
go 85,15, EWD –6,10)

Szkoła istnieje od ponad 20 lat, ale dopiero od trzech lat jest liceum ogól-
nokształcącym, wcześniej był to zespół szkół samochodowych. Choć można 
tę zmianę w  liceum ogólnokształcące uznać za awans, dla niektórych na-
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uczycieli dawne, „męskie” czasy były zdecydowanie ciekawsze. Z sentymen-
tem opowiadają anegdoty z  tamtego okresu i  chwalą się pedagogicznymi 
sukcesami odnoszonymi na trudnej grupie dorastających mężczyzn. Teraz 
zaczynają „od nowa”, bez historii i tradycji, udowadniając uczniom i konku-
rencji, że są prawdziwym ogólniakiem, przygotowującym do studiowania. 
Mają jednak pełną świadomość, że na razie trafi ają tu w większości ucznio-
wie dwójkowi i trójkowi, o średnich ambicjach i niewielkich szansach na do-
stanie się na studia dzienne (średnia liczba punktów z egzaminu gimnazjal-
nego 86,15). Nauczyciele mówili:

Niestety mamy tu takie dzieci, a nie inne, mamy tu raczej słabą młodzież. Nasze 
zadanie to zaczynanie wszystkiego od początku.

Szkoła jest stosunkowo niewielka (435 uczniów), 5 klas w roczniku. Pra-
cuje w niej 38 nauczycieli, którzy w większości są młodzi – w ostatnich la-
tach wielu starszych nauczycieli odeszło na emeryturę. Dyrekcja deklaruje, 
że szkoła ma profi l humanistyczny, ale wśród nauczycieli nie ma co do tego 
jasności. Z  praktyki wynika natomiast, że najważniejszą cechą szkoły jest 
to, że jest to miejsce dla przeciętnych czy wręcz słabych uczniów, którzy nie 
chcą decydować się na kształcenie zawodowe po gimnazjum. Mniej niż po-
łowa (zdaniem nauczycieli) chciałaby studiować dziennie, ale tylko nielicz-
nym się to udaje. Absolwenci najczęściej dostają się tylko na uczelnie pry-
watne, często też zaraz po szkole podejmują pracę i wtedy wybierają studia 
zaoczne.

Wielu uczniów ma braki w  zupełnie podstawowych kompetencjach 
i wprowadzenie ich w tryb efektywnego uczenia się jest zadaniem najważ-
niejszym (poza wychowaniem, co podkreślają wszyscy nauczyciele). Nauczy-
ciele pokazywali, jak podstawowych kompetencji muszą uczyć:

Żeby pani wiedziała, ilu z nich nie wiedziało, że trzeba przed wejściem do pokoju po 
prostu zapukać, my ich takich rzeczy musimy uczyć...

Najważniejszą strategią formowania młodzieży jest ich dostrzeganie, 
dbanie o nich, pochylanie się nad ich problemami i trudnościami. Nauczy-
cielka mówiła:

Muszę być ich przyjacielem, któremu można powiedzieć, że ktoś, nawet inny 
nauczyciel ich zranił, wszystko przy zachowaniu granic.

Uczniowie podawali przykłady tego, jak postępują nauczyciele i co robią, 
żeby naprawdę im coś wytłumaczyć:
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Niesamowite było, że zobaczyła po mojej minie, że ja nie wszystko skumałam, wzięła 
mnie do tablicy i tak mnie przez wszystko jeszcze raz przeprowadziła, że zrozumia-
łam, naprawdę.

To szkoła dla tych, dla których liceum nie będzie okresem wytężonej pra-
cy, niezbędnym na drodze do kariery, ale chcieliby móc korzystać z  liceal-
nego „wyposażenia”, kultury życia i nazywać się „licealistami”. I tę potrzebę 
liceum stara się wypełniać, oferując m.in. bogatą listę zajęć pozalekcyjnych. 

Szkoła stara się być miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Jedna z nauczy-
cielek przyznała, że dzieje się tak czasem kosztem wymagań. Ważniejsze jest 
towarzyszenie uczniom w okresie dojrzewania, bo jak twierdzą nauczyciele, 
rodzice rzadko rozmawiają z  dziećmi. Nauczyciele nie stwarzają dystansu 
między sobą a uczniami, nie wymagają (a wręcz odżegnują się) od mówienia 
per „panie profesorze”. Szkoła nie motywuje groźbami, ale raczej zachętami 
– np. organizuje się dużo wycieczek, spotkania z przedstawicielami uczelni; 
próbuje się organizować zajęcia ogólnorozwojowe, które będą dobrze przy-
jęte przez uczniów, spodobają się im. Szkoła jest też miejscem, w  którym 
próbuje się pomagać uczniom rozwiązywać ich osobiste problemy (nauczy-
ciele mówili w  tym kontekście o uczniach walczących z uzależnieniem od 
narkotyków). Nauczyciele za sukces uważają zrealizowanie planu minimum, 
czyli zdanie przez wszystkich matury (nieważne, na jaką ocenę), przekaza-
nie bazowej wiedzy, ale szczególnie umiejętności uczenia się. Odbywa się to 
kosztem osłabienia potencjału najlepszych uczniów, z czego nauczyciele zda-
ją sobie sprawę.

Familiarność, opiekuńczość i miła atmosfera nie przekładają się na wyni-
ki na egzaminach maturalnych. Być może jednak będą procentować w przy-
szłości. Niekoniecznie zdawalnością na studia, ale życiową zaradnością, 
aktywnością. Ta szkoła nie jest trampoliną na uczelnie wyższe, ale miejscem, 
które pozwala „nie zmarnować sobie życia”. Nauczyciele mówili:

Jednym z najpoważniejszych deficytów edukacyjnych młodzieży, która tu trafia, jest 
kompletna nieznajomość swoich mocnych stron. Młodzież po gimnazjum nie wie, 
w czym jest dobra.

Oni przychodzą z takimi średnimi, równymi ocenami ze wszystkiego, a potem dzięki 
naszej pracy zaczynają mieć czwórki czy piątki z jednych przedmiotów i odpuszczają 
sobie inne. Tak chyba powinno być, to logiczne.

Przypadek szósty: szkoła – moloch (średni wynik egzaminu gimnazjalnego 
86, EWD -8,5)

Szkoła jest ulokowana w małym mieście (25.000 mieszkańców), a znacz-
na część jej uczniów dojeżdża z okolicznych wsi i miasteczek. Liceum jest 
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elementem zespołu szkół (z technikum i szkołą zawodową), w którym uczy się 
ponad 1000 uczniów (w liceum ponad 300) i pracuje ponad 100 nauczycieli. 
Liceum zostało utworzone w reakcji na obserwowane trendy na rynku eduka-
cyjnym, z których wynikało, że szkoły zawodowe będą traciły na znaczeniu na 
rzecz liceów ogólnokształcących. Chcąc utrzymać odpowiednio liczny nabór 
do szkoły, dyrekcja zdecydowała o uruchomieniu liceum ogólnokształcącego. 

Utworzone w  ten sposób liceum nie ma żadnej renomy, jest traktowane 
(przez nauczycieli, władze lokalne, ale i przez uczniów oraz ich rodziców) jako 
oferta dla mniej ambitnych, dla tych, którzy nie chcą się za dużo uczyć lub 
mieli gorsze wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Szkoła nie przyciąga dobrych 
uczniów, a raczej takich, którzy do liceum idą z negatywnych pobudek – przede 
wszystkim po to, aby uniknąć technikum i zawodówki. Do szkoły przyjmowa-
ne są osoby przypadkowe, z niską motywacją i niesprecyzowanymi planami 
na przyszłość. Ten brak orientacji zawodowej i silne zróżnicowanie uczniów 
sprawiają, że praca z młodzieżą jest bardzo trudna i odbywa się w cieniu roz-
licznych problemów wychowawczych. Szkoła na co dzień boryka się z brakiem 
dyscypliny i agresją. Walką jest nawet to, by „przyprowadzić” uczniów do szko-
ły (plaga niskiej frekwencji). W tej sytuacji niewiele czasu i zasobów (ponieważ 
nauczyciele muszą raczej ujarzmiać uczniów niż ich uczyć) zostaje na naukę 
i przygotowanie do matury – nie mówiąc o rozwoju młodzieży.

Uderzające jest to, że w wypowiedziach dyrekcji i nauczycieli, w ich my-
śleniu o szkole zupełnie „giną” uczniowie. Mówi się raczej o infrastrukturze 
technicznej, remontach, i widoczności szkoły w lokalnym życiu publicznym. 
Szkoła, być może ze względu na jej stosunkowo młody wiek, jest skoncentro-
wana na budowaniu swojej pozycji na poziomie instytucjonalnym, a nie na 
strategii wewnętrznej. Szkoła chwali się więc zdobytymi certyfi katami (np. 
Szkoła bez przemocy), aktywną obecnością w życiu miasta, nadaniem imienia, 
wielkimi symbolami, a w sferze wewnętrznej koncentruje się na problemach 
wychowawczych. Problemy te są zresztą tak silne, że szkoła nierzadko musi 
prosić o pomoc policję. Nie może natomiast liczyć na wsparcie rodziców – 
wielu z nich albo zupełnie nie interesuje się dziećmi, jest nieobecna (problem 
tzw. „eurosieroctwa”), albo mieszka na terenach wiejskich i nie jest skłonna 
(lub nie może) przyjechać do szkoły; często też jest tak, że rodzice stracili 
wpływ na swoje dzieci i nawet gdyby chcieli, nie są w stanie wesprzeć szkoły 
w walce o dyscyplinę. W efekcie o uczniach mówi i myśli się przede wszyst-
kim w kategoriach problemu.

W prezentowanym liceum właściwie nie ma jasnej wizji co do tego, jak 
kształcić. Nie wyznacza się żadnych celów, myśli się raczej w  kategoriach 
końcowego etapu kształcenia i podkreśla się, że około 20% uczniów w tej 
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szkole zakończy swoją edukację. Większość o maturze zaczyna myśleć do-
piero w III klasie. W czasie zajęć nauczyciele koncentrują się tylko na tym, 
co absolutnie niezbędne. Władze szkoły planowały, że treści będą rozszerza-
ne na zajęciach dodatkowych, ale ze względu na to, że znaczna część uczniów 
dojeżdża, spieszy się na pociąg i często nie tylko nie zostaje na zajęciach do-
datkowych, ale nawet wcześniej wychodzi z lekcji, nie ma w zasadzie moż-
liwości, by pogłębiać jakiekolwiek treści nauczania. Część absolwentów po-
dejmuje studia zaoczne lub idzie do pracy, a na studia – dopiero po kilku 
latach przerwy, kiedy uda się im odłożyć pieniądze na ten cel.

W szkole nie ma klarownej strategii dotyczącej doboru kadry nauczyciel-
skiej. Nauczycieli jest dużo, około połowa uczy przedmiotów zawodowych. 
Grono jest tak liczne, że wiele osób w ogóle się nie zna (widują się tylko przy 
okazji rad pedagogicznych), nie znają ich też uczniowie. Tę anonimowość 
i brak kontaktów w gronie pedagogicznym wzmaga fakt, że w szkole funk-
cjonują dwa osobne pokoje nauczycielskie, co utrudnia spotkania i wymianę 
informacji, np. o uczniach. Nie funkcjonują również mechanizmy kontrolo-
wania jakości pracy nauczycieli – ani formalne, ani nieformalne. 

*  *  *

Dlaczego te dwie szkoły wymagają wsparcia? Wpływ mają na to przede 
wszystkim dwa elementy. Po pierwsze, pogodzenie się z  etykietką „szkoły 
dla słabych uczniów”, niskie stawianie poprzeczki – zarówno uczniom, jak 
i nauczycielom oraz brak konsekwencji w działaniu. Po drugie, problemem 
jest myślenie o szkole w oderwaniu od wyników edukacyjnych (ma być przy-
jazna, bezpieczna, wychowuje, rozwiązuje problemy), w  efekcie nauczanie 
schodzi na dalszy plan. O obu szkołach można też powiedzieć, że są „źle 
urodzone” – liceum powstało jako dobudówka do zespołu szkół zawodo-
wych, jako sposób na radzenie sobie z niżem demografi cznym i spadającym 
zainteresowaniem kształceniem zawodowym. Można powiedzieć, że szkoły 
te obiecują edukację licealną uczniom, dla których bardziej wskazana była-
by szkoła zawodowa lub technikum. Problemem jest też skala szkoły – przy 
pewnym poziomie nagromadzenia problemów może po prostu paraliżować 
funkcje dydaktyczne. Wspólny dla obu szkół jest też brak klarownej wizji 
dydaktycznej właśnie, sama działalność wychowawcza nie wystarczy – przy-
najmniej patrząc z perspektywy EWD (może badanie losów absolwentów 
mogłoby ujawnić sensowność funkcjonowania szkół nastawionych przede 
wszystkim na wychowanie i budowanie poczucia własnej wartości, jak to ma 
miejsce w szkole określonej przez nas mianem ratunkowej).
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7.6. Szkoła wspierająca 

Wśród 30 zbadanych szkół znalazła się tylko jedna, którą można okre-
ślić jako wspierającą. Pod wieloma względami działa ona w warunkach po-
dobnych do kontekstu działania szkół opisanych w poprzednim paragrafi e. 
Uczniowie mają stosunkowo niskie wyniki z  egzaminu podsumowującego 
naukę w gimnazjum, a  jednak w szkole dzieje się coś, co pozwala na osią-
gnięcie lepszych wyników na maturze, i to znacznie lepszych.

Przypadek siódmy: wspieranie w „podstawówce dla licealistów” (średni wy-
nik egzaminu gimnazjalnego 87, EWD +4,3)

Szkołę nazywamy „podstawówką dla licealistów” z kilku powodów. Szkoła 
działa w nietypowym schemacie – połączono tu szkołę podstawową z liceum 
(a  nie gimnazjum), uczą w  niej ci sami nauczyciele, którzy uczą w  szkole 
podstawowej, a  stosunek do ucznia bazuje właśnie na „schemacie podsta-
wówkowym” (więcej na ten temat w dalszej części). 

Szkoła jest stosunkowo młoda, działa niespełna 15 lat; w dużym mieście, 
w warunkach relatywnie silnej konkurencji różnych szkół – w zestawieniu 
z innymi liceami przegrywa, stanowi natomiast alternatywę dla osób rozwa-
żających kontynuowanie nauki w technikum lub w szkole zawodowej. Pod 
jednym dachem uczy się tu około 250 uczniów liceum oraz znacznie licz-
niejsza grupa uczniów szkoły podstawowej. Liceum powstało jako jej „prze-
dłużenie”, na jej bazie. To, że w liceum uczą ci sami nauczyciele, którzy pra-
cują w szkole podstawowej, negatywnie wpływa na opinię o szkole.

Szkoła bardzo wyraźnie defi niuje swoją misję: wyprowadzanie „na prostą” 
osób ze słabymi wynikami po gimnazjum. Celem nauczycieli jest doprowa-
dzenie uczniów do matury, żeby jej brak nie „zawadzał” im w późniejszym 
życiu, nie ograniczał możliwości. Ważnym elementem działalności szkoły 
jest praca nad samooceną uczniów – chodzi o to, żeby nabrali wiary we wła-
sne siły, aby uwierzyli, że są zdolni do wielu rzeczy, że np. studia są także dla 
nich. W tym celu szkoła nawiązała współpracę z  lokalną uczelnią wyższą, 
która organizuje część zajęć dla licealistów lub wysyła swoich wykładowców 
do liceum. Nie chodzi tu jednak o zdobywanie wiedzy, ale o przełamywanie 
barier psychicznych uczniów i zbudowanie w nich wiary w to, że mimo złych 
wyników w podstawówce i gimnazjum, nadal mają szansę na studia. 

Do szkoły trafi a młodzież w dużej mierze przypadkowa – przychodzą tu, 
żeby nie „wylądować” w zawodówce lub dlatego że nie radzą sobie w innych 
szkołach. W pewnym sensie jest to szkoła ostatniej szansy. Uczy się w niej 
młodzież słabo zdyscyplinowana i mało zmotywowana, która nie przykłada 
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wagi do pracy i osiągania lepszych wyników w zdobywaniu wiedzy. Szkoła 
myśli więc za uczniów. Przyjmuje się, że to jeszcze dzieci, które nie wiedzą, 
czego chcą, które nie mogą same decydować i trzeba je prowadzić za rękę. 
Tak o tym mówiła bibliotekarka:

My mamy taką młodzież… trudną to nie jest to słowo… my jesteśmy stosunkowo 
ciągle jeszcze młodym liceum i młodzież taka bardziej ambitna wybiera inne szkoły. 
Natomiast nam się trafia ta młodzież, która… niekoniecznie pragnie się rozwijać 
(…) raczej jest to ta młodzież, która nie wie, co ze sobą zrobić. Jest w połowie drogi. 
A gdzieś trzeba iść. I wybiera tę szkołę, często dlatego, że chodzili tu do podstawów-
ki, często dlatego że jest blisko, często dlatego, że jest to jedyna szkoła, do której się 
dostają.

Takie „matkowanie” przejawia się w  różnych sferach. Przykładowo, 
w szkole nie funkcjonują klasy profi lowane; wszyscy uczą się tego samego 
i w tym samym zakresie; dopiero w drugiej klasie uczniowie zaczynają wy-
bierać przedmioty, które ich interesują i uczą się ich w ramach zajęć między-
oddziałowych. Tę „dziecięcość” wzmaga kontekst szkoły podstawowej (ko-
lorowe dekoracje na ścianach, obrazki, hałas), która dominuje we wspólnym 
dla obu szkół budynku. 

Uczniowie mają niemal cały dzień wypełniony zajęciami, od g. 7.30 do 
20. Większość zajęć to kursy obowiązkowe i wyrównawcze. Takie zajmowa-
nie czasu dobrze ilustruje podejście szkoły do uczniów – zajęci uczniowie nie 
będą mieli czasu ani siły na „rozrabianie”. Oferta zajęć wyrównawczych jest 
omawiana z rodzicami i uczniami, jest ona zresztą prezentowana rodzicom 
jako pozwalająca na zaoszczędzenie pieniędzy na korepetycjach. 

Kadra nauczycielska jest stabilna, zgrana i  solidarna we wspólnej misji. 
Wszyscy nauczyciele pracujący w liceum byli bardzo świadomi swojego za-
dania: wspieranie uczniów, pomaganie im, doprowadzenie ich do egzami-
nu, „przepchnięcie” przez maturę. Wiedzą, co chcą osiągnąć i wspierają się 
w tym zadaniu – trudnym zadaniu, misji. Dyrektor tak o tym mówił:

Nie to, że ja się lituję nad tymi dziećmi, ale uważam, że niektórym należy dać szan-
sę. Dyrektorzy się tego boją, bo opóźniają im, obniżają poziom. W tym roku X miał 
poprawkę, dziecko pod opieką z rodziny, niepełnosprawny. Dziecko, które zawsze 
było przygotowane do lekcji, ale następnego dnia zapominał. Ale miał poprawki 
i zdał maturę. Niesamowicie się cieszył. Ogromna radość. Takie dziecko nam obni-
żyło jakby tę średnią, na którą patrzą wszyscy, którzy nie znają się na szkolnictwie. 

A nauczyciele dodawali:

My tu cuda robimy.
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Uczniowie stoją w centrum zainteresowania, choć są traktowani jako pa-
sywne obiekty zabiegów nauczycielskich – tłumaczy się im, wyjaśnia, wspiera 
się ich, pomaga im, ale nie pyta się ich o zdanie, nie tworzy się (jak to miało 
miejsce np. w szkole o charakterze akademickim) pola do rozwoju demokra-
cji uczniowskiej, nie zachęca się do samodzielności. Mówi się:

To są w sumie takie dorosłe dzieci.

Co ciekawe, osiągnięcie pełnoletniości jest traktowane przez nauczycieli 
jako bariera do skutecznego wywierania wpływu pedagogicznego. 

Szkoła traktuje rodziców jako istotny element sukcesu i nakłania ich do 
angażowania się w proces nauczania – przede wszystkim w roli wsparcia dla 
szkoły. Rodzice muszą wiedzieć, jak się zachowują i uczą ich dzieci, muszą je 
dyscyplinować i pilnować. W tym celu co miesiąc odbywają się zebrania wraz 
z pogadankami edukacyjnymi dla rodziców (np. na temat „dopalaczy”), które 
cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem. Bardzo restrykcyjnie pod-
chodzi się do dyscypliny – gdy ucznia nie ma w szkole, wychowawca dzwo-
ni do rodziców. Każdą absencję automatycznie odnotowuje się w dzienniku. 
Szkoła mocno pilnuje swoich uczniów i szybko działa w sytuacji, kiedy coś 
jest nie tak. Ważną różnicą w stosunku do szkoły ratunkowej i molocha jest 
intensywna współpraca z rodzicami, którzy – chcą tego czy nie – są „wciąga-
ni” w proces dydaktyczny, szkoła nie czeka na ich działanie, ale informuje ich 
na bieżąco i wymusza na nich reakcję.

7.8. Dyskusja: z  czego wynika, że jedne szkoły uczą lepiej, 
a  drugie gorzej?

Celem tego rozdziału było zrozumienie, jakie czynniki wpływają na jakość 
funkcjonowania polskich szkół, co przesądza o sukcesach dydaktycznych, a co 
jest barierą dla ich osiągania. Z zaprezentowanych danych wynika, że licea 
ogólnokształcące stanowią grupę bardzo zróżnicowaną. Wymiary zróżnico-
wań mają różny charakter – część z nich trudno poddać zmianie. Część jed-
nak można kształtować. Trzeba wyraźnie podkreślić, że czynniki, które mogą 
przesądzać o  sukcesie lub porażce edukacyjnej, rzadko działają pojedynczo. 
Pozytywne lub negatywne ich wpływy są możliwe do zaobserwowania pod 
warunkiem, że wystąpią one we wzajemnie wzmacniającym się skupieniu.

Poniżej przedstawiono najważniejsze czynniki, które zidentyfi kowano 
jako wpływające na sukces lub porażkę szkoły mierzone w kategoriach edu-
kacyjnej wartości dodanej. 
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Tym, co wyróżnia dobre szkoły, jest ich odpowiednie „ułożenie”, fakt, że 
bazują one na spójnej wizji szkoły, a wizja ta jest systematycznie i  konse-
kwentnie wdrażana w życie. W szkołach, które odnotowują korzystniejsze 
wyniki w zakresie EWD, nauczyciel to zazwyczaj ktoś więcej niż osoba po-
siadająca odpowiednie kwalifi kacje, to człowiek z pasją, ktoś kochający mło-
dzież i pracę z nią, człowiek wyrazisty, z wizją, który przykuwa uwagę, chce 
się stale rozwijać – rozwijać w roli nauczyciela; to też człowiek, który pasuje 
do grona pedagogicznego, jest jego częścią, jest przez owo grono oceniany 
i kontrolowany, ale też wspierany i „doskonalony”, stanowi ogniwo łańcucha, 
którego podstawowym celem jest troska o dobro ucznia. 

W szkołach osiągających wyższe EWD dobro ucznia jest ujęte w kate-
goriach raczej pragmatycznych i praktycznych niż symbolicznych – uczeń 
jest traktowany jako aktywny odbiorca działań pedagogicznych, który może 
współkształtować przekazywane treści i  którego zachęca się do myślenia 
i  krytycznego spojrzenia; szkoła jest przy tym ujmowana jako instytucja 
usługowa wobec uczniów, której zadaniem jest wyposażenie ich w narzę-
dzia, ułatwiające im odnalezienie się w życiu – takim, jakiego dla siebie za-
pragną.

Atmosfera nauki, w  której takie cele mogą być osiągane, zakłada dużą 
otwartość i wzajemny szacunek między uczniami i nauczycielami. Nauczy-
ciele nie są traktowani jak kontrolerzy i nadzorcy, ale jako wzory, przewod-
nicy i doradcy, którzy muszą znaleźć sposób, by dotrzeć z wiedzą do każde-
go ucznia – zarówno tego najzdolniejszego, jak i tego pozostającego w tyle. 
Ważne jest jednak znalezienie równowagi między przyjazną atmosferą 
a dbaniem o poziom nauczania. 

Cele nauki są zdefi niowane nie w odniesieniu do konkretnego kanonu, 
ale w sposób szeroki, dający możliwość stosunkowo elastycznego poruszania 
się po różnych tematach; celem nie jest bowiem „wlewanie wiedzy do głów”, 
ale uczenie korzystania z wiedzy, uczenie metod jej poszukiwania i  samo-
rozwoju – tak, by nauka miała charakter raczej proceduralny, by wyposażała 
ucznia w narzędzia do realizacji marzeń i planów.

Stosunek do matury, jaki jest reprezentowany w danej szkole, wydaje się 
papierkiem lakmusowym wizji danej placówki. Można spotkać szkoły, które 
traktują maturę jako punkt dojścia (te rzadko odnotowują sukces mierzo-
ny wskaźnikiem EWD), ale można i takie, dla których matura jest swoistą 
licencją, która otwiera drzwi do wielu możliwości – nie stanowi więc celu 
samego w sobie, ale jest raczej podsumowaniem pewnego etapu.

W szkołach lepszych przygotowanie do matury traktowane jest bardzo 
pragmatycznie. W momencie, kiedy zapada ostateczna decyzja o przedmio-
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tach zdawanych na maturze, rozpoczyna się podział uczniów i różnicowanie 
standardów wymagań ze względu na poziom matury oraz zdawany przed-
miot. W odróżnieniu od szkół o niskich (negatywnych) wskaźnikach EWD, 
gdzie wychodzi się z założenia, że każdy absolwent musi mieć szeroką wie-
dzę ze wszystkich przedmiotów, w szkołach lepszych uznaje się, że absol-
went musi wiedzieć, gdzie szukać potrzebnej mu wiedzy, a do matury ma się 
przygotować z kilku wybranych przedmiotów.

Stosunkowo niewielkie znaczenie dla efektywności nauczania miała „de-
mokracja” w  zarządzaniu szkołą. Wydaje się nawet, że szkoła zarządzana 
silną ręką – jeżeli jest to zarządzanie konsekwentne i mające na względzie 
dobro ucznia (a nie np. kwestie infrastrukturalne) – jest w stanie lepiej przy-
gotować uczniów do egzaminu maturalnego.

Kwestia uczniów, jakich szkoła dostaje na początku, jest tematem najbar-
dziej kontrowersyjnym i trudnym do przeanalizowania. Nie da się bowiem 
ukryć, że zwykle najlepsze wyniki osiągają szkoły, do których trafi ają ucznio-
wie z najlepszymi wynikami z egzaminu gimnazjalnego. Następuje wzmac-
nianie dominującej tendencji: dobrzy stają się jeszcze lepsi, a słabi ucznio-
wie – jeszcze słabsi. Przeanalizowanie przypadków szkół, do których trafi li 
uczniowie z podobnymi wynikami po teście gimnazjalnym, ale jedna z nich 
odniosła sukces w zakresie przygotowania do matury (na miarę +8 w katego-
riach EWD), a w przypadku drugiej można mówić o utrzymaniu poziomu 
(na +0,6) przekonuje, że dobrzy uczniowie to nie wszystko. 

Szkoły, które poprawiały wyniki uczniów lub pozwalały „jeszcze bardziej 
rozwinąć skrzydła”, to placówki oświatowe, które dbały o dwa aspekty edu-
kacji – edukację formalną, związaną z programem nauczania oraz edukację 
nastawioną na wspieranie rozwoju uczniów, związaną z budowaniem wiary 
we własne siły, we własne możliwości. Niezwykle istotne wydaje się również 
zbudowanie systemu wsparcia dla uczniów – wsparcia uzyskiwanego zarów-
no w postaci zajęć wyrównawczych, jak i „pomocnej dłoni” dla uczniów za-
gubionych, w  trudnej sytuacji, ze środowisk dysfunkcyjnych. Szkoły, które 
potrafi ą spojrzeć na swoich uczniów szerzej, nie tylko przez pryzmat ocen 
i wyników, lepiej przygotowują do matury, tzn. są w stanie wypracować edu-
kacyjną wartość dodaną. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że może to być też 
kwestia skali problemów – szkoły funkcjonujące w  środowiskach skrajnie 
trudnych, których uczniowie borykają się z wieloma różnorodnymi trudno-
ściami, mogą zostać przytłoczone ich liczbą. 

Niezwykle istotne dla sukcesu na egzaminie maturalnym jest również 
zbudowanie w  uczniach odpowiedniej motywacji. Źródłem tej motywacji 
mogą być zarówno sukcesy edukacyjne, które wzmacniają samoocenę i wiarę 
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we własne siły, ale także – co bardzo istotne – odpowiednia orientacja i wy-
tyczanie celów. W przypadku dobrych szkół zadania związane z motywowa-
niem i orientacją zawodową to dzieło rodziców. To oni w domu wykonują tę 
pracę, która pozwala szkole skupić się na wypełnianiu gotowości młodzieży 
do nauki konkretnymi treściami. Tam, gdzie takiej rodzicielskiej pracy za-
brakło, a co gorsza szkoła nie jest w stanie znaleźć w rodzicach wsparcia, tam 
trudno jest odnieść sukces edukacyjny.

Okazuje się więc, że to nie zaangażowanie rodziców w życie szkoły, ale za-
angażowanie w życie swoich dzieci, i  to zaangażowanie bardzo specyfi czne, 
związane z myśleniem o przyszłości, rozmowy na tematy zawodowe – to są 
czynniki sukcesu edukacyjnego. A w kwestii relacji między rodzicami a szko-
łą wystarczy, żeby rodzice nie podkopywali autorytetu nauczyciela – to jest 
współpraca wystarczająca z punktu widzenia większości zbadanych liceów.

Podsumowując, można powiedzieć, że lepsze szkoły to spójne wewnętrz-
nie organizacje, z jasno nakreśloną i konsekwentnie wdrażaną misją i wizją, 
w której centrum stoją uczniowie, a nauczyciele są kierowani – w zgodzie 
z  ich kompetencjami i  atutami – do odpowiednich zadań. Słowem: dobra 
szkoła potrafi  lepiej zarządzać zasobami ludzkimi – zarówno w postaci na-
uczycieli, jak i uczniów. I co ważne, rodzice są takiej szkole potrzebni jedynie 
jako wsparcie, a nie jako stały partner w codziennej pracy. 

7.9. Co z  tego wynika – w  kontekście wskaźnika EWD 
– dla szkół? 

Jak wiedza i wnioski płynące z tego badania mogą się przydać szkołom 
w praktyce? Jakie działania warto podejmować, a jakich należy unikać, żeby 
odnieść sukces edukacyjny? Trudno tu wskazać jasny początek, czynnik-
-matkę, który przesądza o sukcesie lub porażce. Zacznijmy więc od tego, na 
co szkoła ma najmniejszy wpływ – od lokalizacji.

Lokalizacja to wątek, który często się pomija, ale ma on niebagatelne zna-
czenie dla jakości funkcjonowania szkoły. Jej położenie, to na jakim ryn-
ku pracy (dla nauczycieli) i  edukacyjnym (dla uczniów) działa, co stanowi 
dla niej konkurencję, może mieć bardzo silny wpływ na jakość kształcenia. 
Szkoła położona z dala od większych ośrodków, stanowiąca jedyny wybór 
w  lokalnym środowisku, jest skazana na pracę z  bardzo zróżnicowanymi 
uczniami, ma ograniczony dostęp do kadry pedagogicznej – słowem musi 
radzić sobie z tym, co ma, a to ogranicza skuteczne wdrażanie spójnego mo-
delu. Problemem jest też kwestia dojazdów, która znacznie utrudnia prowa-
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dzenie zajęć dodatkowych (czy to wyrównawczych, czy też nastawionych na 
poszerzanie horyzontów), ponieważ zarówno nauczyciele, jak i uczniowie po 
prostu spieszą się na autobus czy pociąg. Wydaje się, że jest to wyzwanie, 
z którym nie można sobie poradzić bez pomocy organu prowadzącego szko-
łę – chodzi tu o pomoc w zakresie: organizacji dojazdu do szkół, fi nansowa-
nia kursów doszkalających dla nauczycieli, tworzenia systemu zachęt dla pe-
dagogów do pracy „na prowincji” bądź systemów stypendiów dla młodzieży 
z terenów wiejskich.

Kolejna kwestia to uczniowie i ich poziom. Im lepszych uczniów szko-
ła dostanie, tym lepsze może zanotować wyniki. Wskaźnik EWD pokazu-
je jednak, że to jeszcze nie przesądza o niczym, a wyniki badania dowodzą, 
że można „wyciągnąć” też słabych uczniów, trzeba tylko zastosować odpo-
wiednie działania. Tu podstawowa jest wizja i konsekwentne jej realizowa-
nie. Szkoły, które są źle umocowane (np. jako przybudówka szkoły zawodo-
wej i pomyślane przede wszystkim jako sposób na ratowanie miejsc pracy 
dla nauczycieli) mają niewielkie szanse na zanotowanie sukcesów edukacyj-
nych – nie mają bowiem pomysłu na siebie, brak im wizji, brak im strategii, 
co prowadzi do przypadkowych i mało efektywnych działań. Często szkoły 
takie powstają w  wyniku upadku i  złego wizerunku kształcenia zawodo-
wego, a trafi ają do nich uczniowie, którzy tak naprawdę do liceum się nie 
nadają. Wydaje się, że ratunkiem dla tych szkół, ale z korzyścią również dla 
uczniów, byłaby raczej odbudowa edukacji technicznej i zawodowej (należa-
łoby zwrócić uwagę zarówno na odpowiednią infrastrukturę techniczną, jak 
i wizerunek tego segmentu edukacji), a nie „produkcja” absolwentów liceów, 
którzy ostatecznie nie są przygotowani ani do podjęcia dobrych studiów, ani 
do pracy.

Bardzo ważna jest też „treść wizji”, jaką ma dana szkoła i  stosunek do 
egzaminu maturalnego. Sukcesy odnoszą te placówki, które potrafi ą połą-
czyć przygotowanie do matury z  kształtowaniem młodych ludzi. Przy 
uczniach z  lepszymi wynikami i  lepszym zapleczem (wsparcie rodziców, 
motywacja, konkretne plany na przyszłość) sprawdza się postawa partnerska; 
przy uczniach słabszych, zagubionych – pilnowanie, matkowanie, stały nad-
zór. Źle działa zarówno koncentracja na jednostkach wybitnych (maszynka 
olimpijska), jak i nadmierny nacisk na ucznia słabego i jego wyciąganie oraz 
budowanie przyjaznej atmosfery w oderwaniu od nauki. W kontekście egza-
minu maturalnego daje się zauważyć, że szkoły mniej efektywne w katego-
riach EWD realizują pewien plan minimum, polegający na „dociągnięciu” 
uczniów do matury, niezależnie od jej wyniku. W szkołach lepszych podkre-
śla się stale, że liczy się nie tylko zdanie matury, ale też dobry wynik, bo 



211Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących…

tylko to otwiera drogę na dobre i bezpłatne studia. Dobra ocena na maturze 
motywuje bardziej niż po prostu zdana matura. Nie powinno się uczniów 
nadmiernie stymulować, ale nie należy też im „odpuszczać”. Trzeba zna-
leźć złoty środek dostosowany do charakteru uczniów, z którymi się pracuje 
w danej szkole. 

To z kolei zakłada spójną organizację wewnętrznej pracy szkoły – cho-
dzi tu przede wszystkim o  zarządzanie nauczycielami. Lepiej funkcjonują 
te szkoły, gdzie jest pomysł na takie zarządzanie. W  tym zakresie główna 
rola przypada dyrektorowi – lepsze wyniki mierzone w kategoriach EWD 
uzyskują ci, którzy chcą i potrafi ą konsekwentnie wdrażać swoją wizję szko-
ły, znajdują sposoby (mimo braku narzędzi prawnych) na selekcjonowanie 
kadry (w tym także pozbywanie się nauczycieli, którzy nie spełniają ocze-
kiwań), kontrolowanie jakości jej pracy, a przede wszystkim dbają o bieżące 
funkcjonowanie zespołów przedmiotowych i  wdrażają system mentoringu 
wśród nauczycieli (wizytacje na lekcjach, uczenie się od starszych pedago-
gów, dzielenie się wiedzą, tworzenie zespołów przedmiotowych). Istotne jest 
również skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, tj. analiza efektywności 
pracy poszczególnych nauczycieli w różnych konstelacjach (np. który mate-
matyk lepiej przygotowuje do matury na poziomie rozszerzonym, a  który 
lepiej dociera do uczniów, którzy matematyką się nie interesują itp.).
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Skale utworzone na podstawie pytań 
z  Ankiety Ucznia (PISA), Kwestionariusza „Twoi koledzy 

i  koleżanki” oraz Kwestionariusza Nauczyciela 

(opracował  Tomasz Żółtak)

Metodologia tworzenia skal i  generowania ocen czynnikowych

Proces tworzenia skal i generowania ocen czynnikowych przebiegał w ra-
mach czterostopniowej procedury:

1. Dobór pytań w bloki.
2. Badanie struktury czynnikowej w ramach bloków za pomocą eksplo-

racyjnej analizy czynnikowej.
3. Wybór ostatecznej liczby skal w ramach bloków i przyporządkowania 

(co do zasady jednoznacznego) pozycji do skal.
4. Generowanie ocen czynnikowych na podstawie wyników konfi rma-

cyjnej analizy czynnikowej.
Ze względu na skale, na których udzielano odpowiedzi na analizowane 

pytania (pozycje), zastosowano metody analizy czynnikowej (eksploracyjnej 
i konfi rmacyjnej) dla zmiennych porządkowych. Wszystkie analizy prowa-
dzono przy użyciu programu MPlus w wersji 6.02.

Blok co do zasady stanowiło jedno pytanie (obejmujące wiele pozycji, na 
które udzielano odpowiedzi na tej samej skali), choć w uzasadnionych teo-
retycznie przypadkach dokonano połączenia kilku pytań w jeden blok. Przy 
badaniu struktury czynnikowej bloków dążono do wyodrębnienia możliwie 
niezależnych od siebie wymiarów, w  związku z  czym zastosowano rotację 
ortogonalną varimax (z  normalizacją Kaisera). Wyboru ostatecznej liczby 
skal w  ramach bloków dokonano przede wszystkim na podstawie kryte-
riów interpretowalności, posiłkując się wskaźnikami dopasowania modeli do 
danych. Pozycje zostały jednoznacznie (z wyjątkiem dwóch pozycji z pyta-
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nia KU70) przyporządkowane do skal, które ładowały je najsilniej. Pozycje 
ładowane przez kilka skal lub niepowiązane wyraźnie z żadną ze skal usu-
wano. Analizy konfi rmacyjne, na podstawie których wyliczone zostały oceny 
czynnikowe, przeprowadzono metodą pełnoinformacyjną (Full Information 
Maximum Likelihood). 

Skale utworzone na podstawie pytań z  Ankiety Ucznia (PISA) 
i  Kwestionariusza „Twoi  koledzy i  koleżanki”

P y t a n i e  K U 2 2  –  p o s t a w y  w o b e c  c z y t a n i a

Pozycje:
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [a] czytam tylko wtedy, 

kiedy muszę,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [b] czytanie to jedno 

z moich ulubionych zajęć,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [c] lubię rozmawiać z in-

nymi na temat książek,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [d] trudno mi jest doczy-

tać książkę do końca,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [e] cieszę się, gdy dostaję 

w prezencie książkę,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [f ] czytanie to strata czasu,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [g] lubię chodzić do księ-

garni lub biblioteki,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [h] czytam tylko po to, 

aby uzyskać potrzebne informacje,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [i] nie mogę czytać dłużej 

niż parę minut,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [j] lubię wyrażać opinie 

na temat książek,
• [PISA K22|A19] Postawy wobec czytania: [k] lubię wymieniać się 

książkami z innymi.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. zdecydowanie się nie zgadzam,
2. nie zgadzam się,
3. zgadzam się,
4. zdecydowanie się zgadzam.



215Skale utworzone na podstawie pytań z Ankiety Ucznia (PISA)…

Pozycje a, d, f, h, i odwrócone.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostały wszystkie 11 pozycji.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na bardziej 

pozytywne postawy wobec czytania.
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU22.

P y t a n i e  K U 3 0  –  p o g l ą d y  n a  z n a c z e n i e  s z k o ł y

Pozycje:
• [PISA K30|A25 a] Szkoła niewiele robi, aby przygotować do doro-

słego życia,
• [PISA K30|A25 b] Szkoła to strata czasu,
• [PISA K30|A25 c] Szkoła pomaga w zdobyciu pewności w podej-

mowaniu decyzji,
• [PISA K30|A25 d] Szkoła uczy rzeczy, które mogą się przydać 

w pracy zawodowej.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. zdecydowanie się nie zgadzam,
2. nie zgadzam się,
3. zgadzam się,
4. zdecydowanie się zgadzam.
Pozycje a, b odwrócone.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostały wszystkie 4 pozycje.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na bardziej 

pozytywne poglądy na temat użyteczności szkoły. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU30.

P y t a n i e  K U 3 1  –  r e l a c j e  z   n a u c z y c i e l a m i

Pozycje:
• [PISA K31|A26 a] Mam dobre relacje z większością nauczycieli,
• [PISA K31|A26 b] Większość nauczycieli interesuje się moim samo-

poczuciem,
• [PISA K31|A26 c] Większość nauczycieli słucha tego, co mam do 

powiedzenia,
• [PISA K31|A26 d] Jeśli potrzebuję pomocy, otrzymuję ją od nauczy-

cieli,
• [PISA K31|A26 e] Większość nauczycieli traktuje mnie sprawiedli-

wie.



216 Załącznik

Wszystkie pozycje zadawane na  4-punktowej skali:
1. zdecydowanie się nie zgadzam,
2. nie zgadzam się,
3. zgadzam się,
4. zdecydowanie się zgadzam.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostały wszystkie 5 pozycji.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na lepsze re-

lacje. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU31.

P y t a n i e  K U 6 7  –  z a a n g a ż o w a n i e  n a u c z y c i e l i 
w   n a u c z a n i e  j ę z y k a  p o l s k i e g o

Pozycje:
• [PISA K67|A61 a] Nauczyciel pokazuje związki między przedmio-

tem a życiem,
• [PISA K67|A61 b] Nauczyciel dyktuje do zeszytu wnioski z lekcji,
• [PISA K67|A61 c] Nauczyciel wykorzystuje przedmiot, aby pomóc 

zrozumieć świat poza szkołą,
• [PISA K67|A61 d] Nauczyciel szybko rozstrzyga różnice zdań mię-

dzy uczniami,
• [PISA K67|A61 e] Nauczyciel mówi po kolei, co trzeba zrobić, aby 

wykonać zadanie,
• [PISA K67|A61 f ] Nauczyciel wymaga od uczniów wyrażenia opinii 

na dany temat,
• [PISA K67|A61 g] Nauczyciel żąda wykonania zadań tylko za po-

mocą podanej metody,
• [PISA K67|A61 h] Uczniowie dyskutują na temat omawianych za-

gadnień,
• [PISA K67|A61 i] Nauczyciel wymaga wyciągnięcia wniosków 

z ustalonych faktów.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. na wszystkich lub prawie na wszystkich lekcjach,
2. na większości lekcji,
3. na niektórych lekcjach,
4. na żadnej lub prawie na żadnej lekcji.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostały wszystkie 9 po-

zycji.
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Komentarz:
Uzyskanie w  przypadku tego pytania jednoczynnikowej struktury, ze 

wszystkimi ładunkami czynnikowymi tego samego znaku, jest pewnym za-
skoczeniem. Pytanie sprawia wrażenie ułożonego raczej z myślą o określeniu 
stosowanych przez nauczycieli metod na osi konstruktywizm-bezpośredni 
przekaz wiedzy, jednak w percepcji uczniów zarówno działania nauczycieli 
wskazujące na konstruktywizm, jak i przeświadczenie o bezpośrednim prze-
kazie wiedzy układają się w  jeden wymiar, który można zapewne określić 
jako opisujący stopień zaangażowania nauczycieli w proces dydaktyczny.

Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większe 
zaangażowanie w nauczanie. 

Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU67.

P y t a n i e  K U 6 8  –  n e u t r a l n o ś ć  ś w i a t o p o g l ą d o w a 
n a u c z y c i e l i

Pozycje:
• [PISA K68|A62 a] Uczniowie mogą nie zgadzać się z nauczycielem 

w sprawach społ./polit.,
• [PISA K68|A62 b] Nauczyciel szanuje zdanie uczniów i zachęca do 

wyrażania własnych opinii,
• [PISA K68|A62 c] Uczniowie mogą wyrażać swoje opinie nawet, 

jeśli są one inne niż większości,
• [PISA K68|A62 d] Nauczyciel omawiając problem pokazuje go z kil-

ku różnych stron,
• [PISA K68|A62 e] Nauczyciel daje większą swobodę wyrażania opi-

nii dobrym uczniom.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. na wszystkich lub prawie na wszystkich lekcjach,
2. na większości lekcji,
3. na niektórych lekcjach,
4. na żadnej lub prawie na żadnej lekcji.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostały 4 pozycje – wszyst-

kie z wyłączeniem pozycji e.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większą 

neutralność światopoglądową. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU68.
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P y t a n i e  K U 7 0  –  z a c h o w a n i a  a n t y s z k o l n e 
i   a n t y s p o ł e c z n e  w   k l a s i e  u c z n i a

Pozycje:
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [a] chodzili na wagary,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [b] spóźniali się na lekcje,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [c] nie odrabiali prac do-

mowych,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z  twojej klasy: [d] złośliwie przeszka-

dzali na lekcjach,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [e] ściągali,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [f ] grozili nauczycielowi/

odnosili się ordynarnie,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [g] popychali nauczycie-

la, obrzucali go przedmiotami,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [h] niszczyli wyposaże-

nie szkoły,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [i] bili innych uczniów,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [j] prześladowali, poni-

żali innych uczniów,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [k] wymuszali pieniądze 

i inne rzeczy,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [l] kradli,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [m] palili papierosy,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [n] pili alkohol,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [o] zachowywali swobo-

dę seksualną,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z twojej klasy: [p] próbowali narkoty-

ków,
• [PISA K70|A64] Uczniowie z  twojej klasy: [q] rozprowadzali nar-

kotyki.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. raz lub kilka razy w tygodniu,
2. raz lub kilka razy w miesiącu,
3. raz lub kilka razy w roku,
4. nigdy.

Utworzono dwie skale:
• Skala zachowań antyszkolnych – 7 pozycji: a, b, c, d, e,  m, n.
• Skala zachowań antyspołecznych – 12 pozycji: f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q.
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Pozycje m i n są wspólne dla obu skal.
Skale utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większe 

natężenie postaw antyszkolnych/antyspołecznych. 
Nazwy zmiennych z ocenami czynnikowymi: KU70SZK (skala zacho-

wań antyszkolnych), KU70SPOL (skala zachowań antyspołecznych).

P y t a n i a  K U 7 1  i   K U 7 3  –  w p a r c i e  r o d z i c ó w

Pozycje:
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [a] interesują się twoimi problemami,
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [b] wymagają od ciebie pomocy 

w prowadzeniu domu,
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [c] starają się rozwijać twoje za-

interesowania,
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [d] wymagają, abyś chodził(-a) 

do kościoła,
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [e] zachęcają cię do podejmowa-

nia prac zarobkowych,
• [PISA K71|A66] Czy twoi rodzice: [f ] chcą decydować o tym, w co 

się ubierasz,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [a] rozmawiają z tobą o po-

lityce lub problemach społecznych,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [b] rozmawiają z  tobą 

o książkach, fi lmach czy muzyce,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [c] wspólnie z tobą jedzą 

obiad,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [d] spędzają z tobą czas na 

luźnych pogawędkach,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [e] rozmawiają z  tobą 

o twoich postępach w szkole,
• [PISA K73|A67] Jak często twoi rodzice: [f ] chodzą z tobą do kina, 

teatru lub na koncert.
Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:

1. nigdy albo prawie nigdy,
2. raz lub kilka razy w roku,
3. raz lub kilka razy w miesiącu,
4. raz lub kilka razy w tygodniu.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostało 8 pozycji – KU71a, 

KU71c i wszystkie pozycje z pytania KU73.
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Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na bliższe 
relacje z rodzicami. 

Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: KU713.

P y t a n i a  T K K 0 3  i   T K K 0 4  –  r e l a c j e  u c z n i a  z   k o l e g a m i 
i   k o l e ż a n k a m i  z   k l a s y

Pozycje:
• [DNiP TKK 3.1] obecna klasa: pożyczyłaby długopis na jedną lekcję,
• [DNiP TKK 3.2] obecna klasa: dałaby przepisać pracę domową,
• [DNiP TKK 3.3] obecna klasa: pożyczyłaby rower na jednodniową 

wycieczkę,
• [DNiP TKK 3.4] obecna klasa: pożyczyłaby odtwarzacz mp3 na ty-

dzień,
• [DNiP TKK 3.5] obecna klasa: podzieliłaby się kanapką,
• [DNiP TKK 3.6] obecna klasa: dałaby zadzwonić ze swojego telefo-

nu komórkowego,
• [DNiP TKK 3.7] obecna klasa: mógłbyś u niej przenocować w weekend,
• [DNiP TKK 3.8] obecna klasa: pomogłaby po lekcjach w nauce,
• [DNiP TKK 3.9] obecna klasa: skłamałaby dla ciebie, jeżeli byłoby 

konieczne,
• [DNiP TKK 3.10] obecna klasa: odrobiłaby za ciebie pracę domową,
• [DNiP TKK 3.11] obecna klasa: dałaby ściągnąć na sprawdzianie,
• [DNiP TKK 3.12] obecna klasa: dałaby pograć na komputerze lub 

na konsoli,
• [DNiP TKK 3.13] obecna klasa: stanęłaby po twojej stronie w kon-

fl ikcie z nauczycielem,
• [DNiP TKK 3.14] obecna klasa: ośmieszałaby cię podczas odpowie-

dzi przy tablicy,
• [DNiP TKK 4.1] obecna klasa: pojechałaby z tobą na wspólne wa-

kacje,
• [DNiP TKK 4.2] obecna klasa: przygotowałaby z tobą referat na lek-

cję,
• [DNiP TKK 4.3] obecna klasa: stanęłaby w twojej obranie, gdyby cię 

obrażano,
• [DNiP TKK 4.4] obecna klasa: udzieliłaby ci pomocy, gdybyś był 

w niebezpieczeństwie,
• [DNiP TKK 4.5] obecna klasa: chodziłaby z tobą na bezpłatne zaję-

cia pozalekcyjne,
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• [DNiP TKK 4.6] obecna klasa: spotykałaby się z tobą także prywat-
nie po szkole,

• [DNiP TKK 4.7] obecna klasa: przezywała cię, dokuczała, mówiła 
nieprawdę,

• [DNiP TKK 4.8] obecna klasa: zaprosiłaby cię na imprezę organizo-
waną w domu,

• [DNiP TKK 4.9] obecna klasa: powinna odejść z klasy, gdyż nie pa-
suje do niej,

• [DNiP TKK 4.10] obecna klasa: w ogóle nie odzywa się do ciebie,
• [DNiP TKK 4.11] obecna klasa: wie, kiedy masz urodziny,
• [DNiP TKK 4.12] obecna klasa: zrobiłaby niespodziankę w  dniu 

twoich urodzin,
• [DNiP TKK 4.13] obecna klasa: wyraźnie cię nie lubi i daje ci to od-

czuć,
• [DNiP TKK 4.14] obecna klasa: pożyczyłaby ci 20 złotych.

Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:
1. nie ma takiej osoby,
2. jedna osoba,
3. kilka osób,
4. wiele osób.

Utworzono trzy skale:
• Skala relacji koleżeńskich – 13 pozycji: TKK03_1-TKK03_6, 

TKK03_8-TKK03_13, TKK04_2.
• Skala relacji przyjaźni – 10 pozycji: TKK03_7, TKK04_1, TKK-4_3-

TKK04_6, TKK04_8, TKK04_11, TKK04_12, TKK04_14.
• Skala relacji wrogości – 5 pozycji: TKK03_14, TKK04_7, TKK04_9, 

TKK04_10, TKK04_13.
Skale utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większe 

natężenie relacji danego rodzaju. 
Nazwy zmiennych z ocenami czynnikowymi: TKK34KOL (skala relacji 

koleżeńskich), TKK34PRZ (skala relacji przyjaźni), TKK34WRO (skala 
relacji wrogości).

P y t a n i e  T K K 0 5  –  p o s t a w y  k o l e g ó w  i   k o l e ż a n e k 
z   k l a s y  w o b e c  s z k o ł y

Pozycje:
• [DNiP TKK 5.1] obecna klasa: nauka jest najważniejszą sprawą 

w obecnym okresie życia,
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• [DNiP TKK 5.2] obecna klasa: warto się uczyć, ale nie można zapo-
minać o innych przyjemnościach,

• [DNiP TKK 5.3] obecna klasa: lepiej chodzić do pracy niż uczyć się 
w szkole,

• [DNiP TKK 5.4] obecna klasa: dobra zabawa jest ważniejsza niż nauka,
• [DNiP TKK 5.5] obecna klasa: żeby zostać kimś trzeba poświęcić 

dużo czasu na naukę,
• [DNiP TKK 5.6] obecna klasa: chodzenie do szkoły to strata czasu.

Wszystkie pozycje zadawane na 5-punktowej skali:
1. nikt w klasie tak nie uważa,
2. tylko nieliczni tak uważają,
3. uważa tak połowa uczniów,
4. większość uczniów tak uważa,
5. wszyscy uczniowie tak uważają.

Utworzono dwie skale:
• Skala postaw pozytywnych – 3 pozycje: TKK05_1, TKK05_2, TKK05_5.
• Skala postaw negatywnych – 3 pozycje: TKK05_3, TKK05_4, TKK05_6.
Skale utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na częstsze 

występowanie w klasie postaw danego typu. 
Nazwy zmiennych z  ocenami czynnikowymi: TKK05W (skala postaw 

pozytywnych), TKK05NW (skala postaw negatywnych).

P y t a n i e  T K K 1 0  –  s p o s o b y  s p ę d z a n i a  w o l n e g o  c z a s u

Pozycje:
• [DNiP TKK 10.1] czas wolny: czytasz obowiązkowe lektury,
• [DNiP TKK 10.2] czas wolny: czytasz książki inne niż lektury,
• [DNiP TKK 10.3] czas wolny: w  domu uzupełniasz zaległości 

w nauce,
• [DNiP TKK 10.4] czas wolny: grasz w gry komputerowe,
• [DNiP TKK 10.5] czas wolny: uprawiasz sport,
• [DNiP TKK 10.6] czas wolny: chodzisz na dyskoteki,
• [DNiP TKK 10.7] czas wolny: słuchasz muzyki w domu,
• [DNiP TKK 10.8] czas wolny: chodzisz kibicować, oglądać mecze 

sportowe,
• [DNiP TKK 10.9] czas wolny: chodzisz na spacery,
• [DNiP TKK 10.10] czas wolny: chodzisz po mieście, bez specjalnego celu,
• [DNiP TKK 10.11] czas wolny: spotykasz się ze znajomymi w kawiar-

ni lub innym lokalu,
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• [DNiP TKK 10.12] czas wolny: spotykasz się ze znajomymi u siebie 
w domu,

• [DNiP TKK 10.13] czas wolny: chodzisz na dodatkowe lekcje, kore-
petycje,

• [DNiP TKK 10.14] czas wolny: chodzisz na zajęcia, kursy języków 
obcych,

• [DNiP TKK 10.15] czas wolny: czytasz czasopisma i magazyny,
• [DNiP TKK 10.16] czas wolny: korzystasz z internetu,
• [DNiP TKK 10.17] czas wolny: oglądasz telewizję,
• [DNiP TKK 10.18] czas wolny: działasz jako wolontariusz w orga-

nizacji,
• [DNiP TKK 10.19] czas wolny: słuchasz radia,
• [DNiP TKK 10.20] czas wolny: chodzisz do kina,
• [DNiP TKK 10.21] czas wolny: chodzisz na koncerty,
• [DNiP TKK 10.22] czas wolny: chodzisz do teatru,
• [DNiP TKK 10.23] czas wolny: pracujesz dorywczo,
• [DNiP TKK 10.24] czas wolny: chodzisz na zakupy.

Wszystkie pozycje zadawane na 5-punktowej skali:
1. codziennie lub prawie codziennie,
2. 2–3 razy w tygodniu,
3. 2–3 razy w miesiącu,
4. raz na miesiąc lub rzadziej,
5. w ogóle.

Utworzono pięć skal:
• Skala „nauka i czytanie” – 6 pozycji: TKK10_1, TKK10_2, TKK10_3, 

TKK10_13, TKK10_14, TKK10_15.
• Skala „męska”  – 5 pozycji: TKK10_4, TKK10_5, TKK10_6, 

TKK10_8, TKK10_23.
• Skala „siedzenie w  domu” – 4 pozycje: TKK10_7, TKK10_16, 

TKK10_17, TKK10_19.
• Skala „życie towarzyskie” – 4 pozycje: TKK10_9, TKK10_10, 

TKK10_11, TKK10_12.
• Skala „kultura” – 3 pozycje: TKK10_20, TKK10_21, TKK10_22.
Dwie pozycje: TKK10_18 i TKK18_24 nie weszły w skład żadnej ze skal.
Skale utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na częstsze 

spędzania czasu wolnego w określony sposób. 
Nazwy zmiennych z  ocenami czynnikowymi: TKK10NC (skala „na-

uka i  czytanie”), TKK10M (skala „męska” ), TKK10DOM (skala „siedze-
nie w domu”) , TKK10TOW (skala „życie towarzyskie”), TKK10KT (skala 
„kultura”).



224 Załącznik

Skale utworzone na podstawie pytań z  Kwestionariusza 
Nauczyciela 

P y t a n i e  A 2  –  p o s t a w y  w o b e c  e g z a m i n ó w 
z e w n ę t r z n y c h  ( m a t u r y )

Pozycje:
• [A2_1] Egz.maturalny: pozwala porównywać osiągnięcia szkolne 

uczniów,
• [A2_2] Egz.maturalny: osłabia motywację do nauki skłaniając do 

uczenia się na ostatnią chwilę,
• [A2_3] Egz.maturalny: wyniki pozwalają organom prowadzącym 

oceniać szkoły,
• [A2_4] Egz.maturalny: zmniejsza szanse uczniów z biednych rodzin 

dostać się do dobrej szkoły ponadśredniej,
• [A2_5] Egz.maturalny: motywuje uczniów do systematycznej nauki,
• [A2_6] Egz.maturalny: napędza rynek korepetycji i kursów,
• [A2_7] Egz.maturalny: mobilizuje szkoły do doskonalenia metod 

nauczania,
• [A2_8] Egz.maturalny: osłabia autorytet nauczyciela,
• [A2_9] Egz.maturalny: wynik zależy przede wszystkim od pracy na-

uczyciela,
• [A2_10] Egz.maturalny: sprawdza to, co w edukacji najważniejsze,
• [A2_11] Egz.maturalny: szkoły zajmują się głównie przerabianiem 

zadań testowych,
• [A2_12] Egz.maturalny: wynik jest w dużej mierze przypadkowy,
• [A2_13] Egz.maturalny: zwiększa zaangażowanie nauczycieli w pra-

cę,
• [A2_14] Egz.maturalny: nauczyciele mający słabych uczniów odczu-

wają frustrację,
• [A2_15] Egz.maturalny: wyniki pozwalają ocenić skuteczność na-

uczania w szkole,
• [A2_16] Egz.maturalny: pod jego presją szkoły niechętnie przyjmują 

słabych uczniów,
• [A2_17] Egz.maturalny: przygotowuje uczniów do radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach,
• [A2_18] Egz.maturalny: wynik w  dużym stopniu decyduje o  dal-

szych losach ucznia,
• [A2_19] Egz.maturalny: szkoły skupiające uzdolnionych uczniów 

spoczywają na laurach,
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• [A2_20] Egz.maturalny: nauczyciele pomijają ważne treści progra-
mowe nieobecne na egzaminie,

• [A2_21] Egz.maturalny: wynik jest dobrym kryterium rekrutacji 
uczniów do dalszej edukacji,

• [A2_22] Egz.maturalny: ocena szkoły na podstawie wyników matury 
jest niesprawiedliwa,

• [A2_23] Egz.maturalny: wyniki szkoły pozwalają lepiej planować 
działania dydaktyczne,

• [A2_24] Egz.maturalny: zwiększa społeczne zainteresowanie oświa-
tą.

Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:
1. zdecydowanie zgadzam się,
2. raczej zgadzam się,
3. raczej nie zgadzam się,
4. zdecydowanie nie zgadzam się.
Respondenci mogli też wybrać odpowiedź „trudno powiedzieć” – na po-

trzeby skalowania była ona traktowana jako brak danych.
Pozycje 2., 4., 6., 8., 11., 12., 14., 16., 19., 20., 22. odwrócone.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostało 19 pozycji – wszyst-

kie z wyjątkiem 9., 14., 16., 18. i 19.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na bardziej 

pozytywne nastawienie do egzaminów zewnętrznych. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: N_A2.

P y t a n i e  D 1  –  ś r o d o w i s k o  p r a c y  n a u c z y c i e l a

Pozycje:
• [D1_1] Budynek wymaga generalnego remontu,
• [D1_2] Nauczyciele mają problem z dyscypliną uczniów,
• [D1_3] Klasy są przepełnione,
• [D1_4] Nauczyciele mają zbyt wiele godzin lekcyjnych,
• [D1_5] Nauczyciele mają odpowiednie miejsce do spotkań z uczniami,
• [D1_6] Nauczyciele otrzymują odpowiednie wsparcie od dyrekcji,
• [D1_7] Nauczyciele otrzymują odpowiednie wsparcie od wizytatorów,
• [D1_8] Nauczyciele dysponują materiałami pomocnymi w  prowa-

dzeniu zajęć,
• [D1_9] Istnieje konfl ikt między nauczycielami a dyrekcją,
• [D1_10] Rodzice przejawiają duże zainteresowanie edukacją swoich 

dzieci,
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• [D1_11] Rodzice próbują zanadto ingerować w pracę szkoły,
• [D1_12] W szkole jest bezpiecznie – dla uczniów i dla nauczycieli.

Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:
1. zdecydowanie nie,
2. raczej nie,
3. raczej tak,
4. zdecydowanie tak.

Utworzono dwie skale:
• Skala warunków pracy  – 4 pozycje: D1_2-D1_4, D1_12.
• Skala wsparcia  – 5 pozycji: D1_5-D1_9.
Trzy pozycje: 1., 10. i 11. nie weszły w skład żadnej ze skal.
Skalę utworzono w  ten sposób, że wyższe wartości wskazują na lepsze 

warunki pracy i większe wsparcie nauczycieli ze strony przełożonych. 
Nazwy zmiennych z ocenami czynnikowymi: N_D1P (skala warunków 

pracy), N_D1W (skala wsparcia).

P y t a n i a  E 2 , E 4  –  k l i m a t  w   b a d a n e j  k l a s i e

Pozycje:
• [E2_1] Nauka jest najważniejszą sprawą
• [E2_2] Warto się uczyć, ale nie można zapominać o innych przyjem-

nościach
• [E2_3] Lepiej chodzić do pracy, niż uczyć się w szkole
• [E2_4] Dobra zabawa ważniejsza niż nauka
• [E2_5] Żeby zostać kimś trzeba się uczyć
• [E2_6] Chodzenie do szkoły to strata czasu
• [E4_1] Uczniowie są pilni i chętni do nauki,
• [E4_2] W klasie panuje przyjazna atmosfera,
• [E4_3] Uczniowie są uprzejmi wobec nauczycieli,
• [E4_4] Uczniowie mogliby dać z siebie więcej, gdy chodzi o naukę,
• [E4_5] Uczniowie przeszkadzają w lekcjach, ignorują polecenia na-

uczycieli,
• [E4_6] Są wśród uczniów tacy, którzy są gnębieni przez innych.

Pozycje z pytania E2 były zadawane na 5-punktowej skali:
1. nikt w klasie tak nie uważa,
2. tylko nieliczni tak uważają,
3. uważa tak połowa uczniów,
4. większość uczniów tak uważa,
5. wszyscy uczniowie tak uważają.
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Pozycje z pytania E4 były zadawane na 4-punktowej skali:
1. zdecydowanie tak,
2. raczej tak,
3. raczej nie,
4. zdecydowanie nie.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostało 11 pozycji – wszyst-

kie z wyjątkiem E4_4.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na bardziej 

proszkolny klimat. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: N_E24.

P y t a n i a  E 3  – m e t o d y  p r a c y  z   u c z n i a m i

Pozycje:
• [E3_1] Prezentuję klasie nowe tematy (prezentacja, wykład),
• [E3_2] Wyraźnie określam cele uczenia się,
• [E3_3] Wspólnie z uczniami sprawdzamy prace domowe,
• [E3_4] Uczniowie pracują w małych grupach nad rozwiązaniem pro-

blemu,
• [E3_5] Proszę uczniów o sugestie w planowaniu lekcji,
• [E3_6] Prezentuję streszczenie poprzedniej lekcji,
• [E3_7] Sprawdzam zeszyty uczniów,
• [E3_8] Uczniowie pracują nad projektami wymagającymi tygodnia 

pracy,
• [E3_9] Uczniowie oceniają własną pracę i wyciągają z niej wnioski,
• [E3_10] Sprawdzam zadając pytania czy treść została zrozumiana,
• [E3_11] Uczniowie pracują podzieleni na grupy wg umiejętności,
• [E3_12] Uczniowie pracują przydzieleni do grup przypadkowo,
• [E3_13] Uczniowie tworzą produkt wykorzystany przez kogoś innego,
• [E3_14] Przeprowadzam test lub sprawdzian,
• [E3_15] Uczniowie pracują nad dłuższą wypowiedzią pisemną,
• [E3_16] Uczniowie pracują z podręcznikiem lub zestawem ćwiczeń,
• [E3_17] Uczniowie dyskutują i formułują argumenty,
• [E3_18] Prowadzę pogadankę, stawiam rozbudowane pytania,
• [E3_19] Uczniowie powtarzają czynności zaprezentowane im wcze-

śniej,
• [E3_20] Kieruję wolną dyskusją na temat przerabianego materiału,
• [E3_21] Przeprowadzam eksperymenty ilustrujące nauczany materiał,
• [E3_22] Kieruję przeprowadzaniem eksperymentów przez uczniów,
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• [E3_23] Do prezentacji tematów wykorzystuję materiały źródłowe,
• [E3_24] Uczniowie samodzielnie pracują nad materiałami źródłowy-

mi,
• [E3_25] Informuję uczniów o efektach ich pracy,
• [E3_26] Uczniowie analizują wyniki zaprezentowanego doświadcze-

nia,
• [E3_27] Stosuję środki audiowizualne,
• [E3_28] Stosuję metody symulacyjne lub gry dydaktyczne,
• [E3_29] Uczniowie pracują z komputerami.

Wszystkie pozycje zadawane na 5-punktowej skali:
1. nigdy lub prawie nigdy,
2. jedną czwartą czasu zajęć,
3. połowę czasu zajęć,
4. trzy czwarte czasu zajęć,
5. przez cały czas zajęć.

Utworzono trzy skale: 
1. Skala ogólna  – 28 pozycji: wszystkie oprócz E3_1.
2. Skala metod „klasycznych”  – 5 pozycji:  E3_6, E3_7 E3_10, E3_14- 

E3_16, E3_18, E3_19, E3_23, E3_25.
3. Skala metod aktywizujących  – 12 pozycji: E3_3-E3_5, E3_8, E3_9, 

E3_13, E3_17, E3_20, E3_22, E3_24, E3_26, E3_28.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większą 

satysfakcję. 
Nazwy zmiennych z ocenami czynnikowymi: N_E3 (skala ogólna), N_

E3K (skala metod „klasycznych”), N_E3A (skala metod aktywizujących).

P y t a n i e  F 2  –  w s p ó ł p r a c a  z   i n n y m i  n a u c z y c i e l a m i

Pozycje:
• [F2_1] Wraz z innymi nauczycielami: omawiam zagadnienia związa-

ne z tematem lekcji,
• [F2_2] Wraz z innymi nauczycielami: planujemy wspólnie program 

nauczania,
• [F2_3] Wraz z innymi nauczycielami: przygotowuję materiały do za-

jęć,
• [F2_4] Wraz z innymi nauczycielami: wspólne wyjazdy na kursy lub 

konferencje,
• [F2_5] Wraz z innymi nauczycielami: dzielimy się doświadczeniami 

w nauczaniu,
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• [F2_6] Wraz z innymi nauczycielami: oglądamy lekcje koleżanek/ko-
legów,

• [F2_7] Wraz z innymi nauczycielami: spotykamy się towarzysko.
Wszystkie pozycje zadawane na 5-punktowej skali:

1. nigdy lub prawie nigdy,
2. raz w miesiącu lub rzadziej,
3. 2–3 razy w miesiącu,
4. 1–2 razy w tygodniu,
5. codziennie.
Utworzono jedną skalę, do której przypisane zostało 6 pozycji – wszyst-

kie z wyjątkiem 7.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na ściślejszą 

współpracę z innymi nauczycielami. 
Nazwa zmiennej z ocenami czynnikowymi: N_F2.

P y t a n i e  F 3  –  S a t y s f a k c j a  z   b y c i a  n a u c z y c i e l e m

Pozycje:
• [F3_1] Jestem zadowolony/a z wykonywania zawodu nauczyciela,
• [F3_2] Mam poczucie, że przekazuję uczniom wartościową wiedzę,
• [F3_3] Potrafi ę dotrzeć nawet do najtrudniejszych uczniów,
• [F3_4] Udaje mi się skutecznie rozwiązywać problemy uczniów,
• [F3_5] Na lekcjach odnoszę sukcesy dydaktyczne z uczniami,
• [F3_6] Zwykle wiem, jak dotrzeć do uczniów,
• [F3_7] Jestem zadowolony/a ze swojej pracy z uczniami,
• [F3_8] Na początku moje nastawienie do pracy było bardziej entu-

zjastyczne,
• [F3_9] Jestem usatysfakcjonowany/a pracą w tej szkole,
• [F3_10] Mam silną motywację do pracy w zawodzie nauczyciela,
• [F3_11] Praca nauczyciela jest niezwykle odpowiedzialna,
• [F3_12] Nauczyciel to zawód, do którego trzeba mieć powołanie,
• [F3_13] Są dni, kiedy nie chce mi się wstać i pójść do pracy,
• [F3_14] Planuję być nauczycielem tak długo, jak to możliwe,
• [F3_15] Nauczyciele zarabiają zdecydowanie za mało,
• [F3_16] Nauczyciel to ciężki zawód,
• [F3_17] W pracy nauczyciela więcej jest dobrych niż złych stron,
• [F3_18] Nauczyciele w Polsce cieszą się należytym szacunkiem,
• [F3_19] Praca nauczyciela daje dużo satysfakcji,
• [F3_20] Mam wrażenie, że zbyt ciężko pracuję.
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Wszystkie pozycje zadawane na 4-punktowej skali:
1. zdecydowanie tak,
2. raczej tak,
3. raczej nie,
4. zdecydowanie nie.

Utworzono trzy skale:
1. Skala osobistej satysfakcji z bycia nauczycielem – 10 pozycji: F3_1, 

F3_2, F3_8-F3_10, F3_17-F3_19.
2. Skala poczucia własnej skuteczności w pracy z uczniami – 5 pozycji: 

F3_3-F3_7.
3. Odwrócona skala frustracji – 5 pozycji; F3_11, F3_12, F3_15, F3_16, 

F3_20.
Skalę utworzono w ten sposób, że wyższe wartości wskazują na większą 

satysfakcję. 
Nazwy zmiennych z  ocenami czynnikowymi: N_F3P (skala osobistej 

satysfakcji z bycia nauczycielem), N_F3U (skala satysfakcji ze swojej pracy 
z uczniami), N_F3D (odwrócona skala frustracji).



Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – szkoły pogimnazjalne. 
Trafność wskaźników edukacyjnej wartości dodanej dla szkół ma- 
turalnych. śmiało wkraczają na ogromne pole teorii pomiaru dy- 
daktycznego wybrukowane koncepcjami wielkich psychologów 
(Thorndike – Cronbach – Messick – Kane) i usłane wątpliwościa-
mi pokoleń pedagogów, którzy borykali się z zadaniem dostar-
czenia dowodów, iż mierzą to, co zamierzali, i co należało zmie- 
rzyć jako wynik uczenia się w ramach systemów edukacji. (...) Re- 
cenzowana praca, wsparta na dużych reprezentatywnych pró- 
bach i dobrze dobranej współczesnej anglosaskiej literaturze, 
wnosi wiele nowego do naszej wiedzy. (...), do (skromnej) litera- 
tury psychometryczno-dydaktycznej w naszym kraju. Zawiera 
wysokowartościowy dorobek zespołu zaawansowanych badaczy.

z recenzji prof. dr. hab. Bolesława Niemierko

Badanie podłużne: „Ścieżki rozwoju edukacyjnego młodzieży – 
szkoły pogimnazjalne” zrealizowano w ramach projektu „Bada-
nia dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edu- 
kacyjnej wartości dodanej (EWD)”. Działanie 3.2 „Rozwój systemu 
egzaminów zewnętrznych”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu 
oświaty”, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI (PO KL). Benefi-
cjentem projektu była Centralna Komisja Egzaminacyjna w War- 
szawie, od września 2012 r. jest nim Instytut Badań Edukacyj-
nych w Warszawie.


