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Od recenzenta
Socjolog nieczęsto odnosi sukcesy, gdy przewiduje bieg społecznych wydarzeń,
natomiast patrząc na szczegółowe zjawiska, przeważnie potrafi ocenić ich znaczenie
i doniosłość. W zespołowym opracowaniu zredagowanym przez Romana Dolatę widzi
jedną z licznych konsekwencji reformy oświaty wdrażanej w Polsce od 2000 roku.
Potrzeba rodzi wynalazki i innowacje, otwiera nowe pola badań w nauce. Reforma
oświaty, wprowadzając centralne sprawdziany i egzaminy, stworzyła zapotrzebowanie
na wiedzę o sposobach testowania uczniów, o metodach mierzenia dydaktycznych
osiągnięć nauczycieli oraz szkół. Na dużą, ogólnokrajową skalę nigdy tego w Polsce nie
robiono. Trzeba było szybko zdobyć nowe umiejętności, stwierdzić, co wiemy, czego
zaś trzeba się douczyć. Niniejsza książka jest podsumowaniem trwających zaledwie
dwa lata badań nad mierzeniem edukacyjnej wartości dodanej. Empirycznym materiałem są tu wyniki egzaminów, które zdają polscy uczniowie. Reforma oświaty, wprowadzając system egzaminów zewnętrznych, uruchomiła zmiany, które przemienią system
oświaty w naszym kraju. Liczenie edukacyjnej wartości dodanej jest skutkiem analizy
wyników uczniów w sprawdzianach i na egzaminach, efektem pracy nad testami – nad
zapewnieniem ich porównywalności w czasie i ponad dziedzinami. Powstało środowisko badaczy zajmujących się mierzeniem edukacyjnej wartości dodanej i jest to
środowisko korzystające z najnowszych osiągnięć nauki światowej, młode i zdolne
dokładać do dorobku światowych nauk edukacyjnych wyniki uzyskiwane dzięki polskim badaniom osiągnięć uczniów.
Zespoły pracują, publikują szczegółowe wyniki, jednak co jakiś czas muszą zebrać
ustalenia, ogarnąć dorobek i wyznaczyć nowe pola dociekań. Taki rytm pracy jest
normą. Jednakże tomik prac na temat edukacyjnej wartości dodanej z kilku powodów
jest dla socjologa wydarzeniem frapującym. Pierwszym powodem jest wędrówka
narzędzia – tym razem narzędzia intelektualnego, tj. pojęcia wartości dodanej.
Ekonomiczne pojęcie wartości dodanej zostało przeniesione do dziedzin, o których
zwykło się myśleć, że winny pozostać dziedzinami non-profit. Jedni powiedzą –
„zostało zawleczone”, inni nazwą to przenikaniem. Dotarło do służby zdrowia i w krajach, gdzie pieniądze są skrupulatnie liczone, jest stosowane przy ustalaniu procedur
leczniczych. Zawędrowało do oświaty, i ta nie będzie już taka jak dawniej. Na tym
polega siła niektórych pojęć – zapowiada się radykalna zmiana w sposobie oceny pracy
uczniów, nauczycieli i szkół. Dojdzie do tego, że chcąc nie chcąc, z czasem pedagodzy
staną się zawodową grupą znawców analizy regresji i technik sprawdzania wpływu
rozmaitych czynników na wyniki nauczania.
Jakie procesy popychają w kierunku uczynienia z edukacyjnej wartości dodanej
podstawowego sposobu oceny oświaty? Jest ich kilka. Wskazać można edukacyjną
rywalizację między państwami, skłaniającą do mierzenia osiągnięć uczniów na podstawie wymiernych wskaźników; wyścig nie militarny, gospodarczy lub sportowy, lecz
dotyczący jakości kształcenia. Mierzeniu edukacyjnej wartości dodanej sprzyja
wprowadzenie do oświaty elementów rynku – szkoły muszą konkurować o uczniów.
Upowszechniła się tendencja do oceniania sposobu wydawania pieniędzy budżetowych.
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Tym samym wydatki pieniędzy podatników na oświatę podlegają skrupulatnej zewnętrznej ewaluacji; optymalizacja nakładów w stosunku do efektów dosięgła edukacji
i szkoleń. Należy wreszcie wspomnieć o tworzeniu i doskonaleniu systemów zewnętrznej ewaluacji oświaty, z takimi elementami, jak centralne egzaminy zewnętrzne,
sondaże międzynarodowe, np. PISA, TIMSS, PIRLS, CIVED, inspektoraty nadzorujące szkoły (w Polsce kuratoria), samo-ewaluacja będąca obowiązkiem szkół, oraz
centralne testy (nie egzaminy) wiedzy przedmiotowej. Każdy z wymienionych procesów nakazuje coraz lepiej mierzyć w oświacie tzw. output i zastawiać output z nakładami i zasobami (ang. input), ze sposobem uczenia (ang. process), wreszcie warunkami
i środowiskami, z których przychodzą uczniowie (ang. context).
Zasada pomiaru edukacyjnej wartości dodanej (dalej EWD) jest prosta. Efekt nauczania
szkolnego, różnicę wiedzy uczniów przychodzących do szkoły i opuszczających szkolne mury, należy oddzielić od efektów, na które szkoła nie ma wpływu i które nie są
zasługą szkoły. Ważny dla koncepcji mierzenia EWD jest podział na zasoby dane, tj.
zastane przez szkołę i zasoby wy pracowane przez szkołę. Edukacyjną wartość
dodaną należy liczyć tak, jakby zasoby dane były równe i wyłączną zasługą szkół było
pomnażanie zasobów wypracowanych. Celem jest wyliczenie, do czego zdolne ją
poszczególne szkoły i nauczyciele – jakie zasoby uczniowskiej wiedzy potrafili
zbudować, wypracować. Wcześniej zaakceptowany pomysł, żeby rozliczać dokonania
szkół wzbogacono o ważny element - należy rzetelnie rozliczać szkoły z efektów ich
działań. Trudno nie dać się przekonać – lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć, lepiej jest
wiedzieć dokładnie niż niedokładnie.
Drugi powód, dla którego jest to interesująca książka, wiąże się z konsekwencjami
myślenia o szkole w kategoriach edukacyjnej wartości dodanej. Sugestie i informacje
można znaleźć w rozdziałach tej książki. Okazuje się np., że metodom szacowania
edukacyjnej wartości dodanej może zabraknąć precyzji, wobec czego nie będzie można
odróżnić efektów nauczania większości szkół i cała metoda będzie służyć jedynie do
rozpoznawania szkół lub nauczycieli odstających od przeciętnej. Od wyników w dziedzinie statystyki zależy, czy dojdzie do porządnego szeregowania szkół, czy tylko do
rozpoznawania szkół najlepszych i najgorszych. Druga możliwość oznacza, że pomiary
edukacyjnej wartości dodanej nie miałyby już waloru najwyższego kryterium rozstrzygającego przy ocenie szkół i nauczycieli, ponieważ pokazywałyby tylko początek
i koniec peletonu.
Inny skutek oceny szkół według zasad edukacyjnej wartości dodanej wydaje się bez
mała nieuchronny: rozmaite i liczne cele szkoły zostaną podporządkowane celowi przekazywania wiedzy i będzie to efekt istnienia narzędzia. W nauce obserwowano, że
istnienie narzędzia wpływało na selekcję tematów badań. Problematykę wybierano,
ponieważ istniał wygodny, modny, uznany za najbardziej naukowy sposób badania
zjawisk. Należy przewidywać, że analogiczne zjawisko wystąpi w edukacji. Takie cele,
jak rozwinięcie u uczniów zdolności komunikowania, rozwój umiejętności społecznych
w świecie, w którym jest coraz więcej jedynaków, i nie rodzina, lecz szkoła musi
stworzyć warunki dla przećwiczenia z rówieśnikami rozmaitych strategii zachowania,
nauczenie funkcjonowania w zimnym świecie instytucji to tylko trzy z wielu zadań,
jakie niegdyś postawiono powszechnej oświacie. Czytanie ze zrozumieniem, zdobycie
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wiedzy matematycznej i przyrodniczej oczywiście znalazły się na liście celów, jako
pozycje ważne, lecz nie jedyne. Tę szerszą listę mają na myśli ci, którzy uważają, że
szkoła powinna być nie tylko fabryką matematyków i przyrodników, ale także ciepłą,
barwną, głośną, demokratyczną, samorządną wspólnotą. Jednakże efekty wychowawczych wysiłków nie dają się zmierzyć, podczas gdy do pomiaru efektywności
przekazywania wiedzy powołano instytucję w postaci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i jej regionalnych oddziałów oraz zespół badaczy edukacyjnej wartości dodanej.
Cele przekazywania wiedzy staną przed wieloma innymi zadaniami szkoły, zaś
mierzenie edukacyjnej wartości dodanej pogłębi i przyspieszy tę tendencję wtedy, gdy
część zadań szkoły weźmiemy za całość zauroczeni perspektywą trafnego pomiaru
przyrostu wiedzy uczniów.
Przewidywanie, że pojęcie edukacyjnej wartości dodanej na dobre zagości w myśleniu
o oświacie, jest powodem do zadowolenia. Co było ulotne i nieuchwytne, będzie
mierzone, nauki edukacyjne dostają dobre narzędzie. Lektura rozdziałów pokazuje, ileż
o szkole może powiedzieć statystyka. W tomie są rozdziały techniczne, dyskutujące
szereg narzędziowych zagadnień, np. sposoby porównywania uwzględniającego pomiary rozmaitych sprawdzianów przedmiotowych i porównywania wzdłuż czasu. Są
rozdziały pokazujące, jak można oceniać szkoły, klasy lub grupy uczniów zestawione
według rozmaitych zasad, np. klasy poprzedniej szkoły, grupy przyporządkowanej
nauczycielowi i in. Jest rozdział programowy (rozdz. 7), zawierający analizę SWOT –
pokazujący słabe i mocne strony EWD, możliwości i zagrożenia. Jest tam wskazanie
zadań, które powinny być podjęte w oświacie, żeby EWD lepiej służyła wszystkim
aktorom społecznym i sprzyjała realizacji zasadniczych celów publicznych, takich jak
podtrzymanie spójności społecznej, zapobieganie zasadzie wyrażonej przez ewangelistę
Mateusza, że ci, co mają dużo, będą mieli jeszcze więcej i podobnych. Książka spełnia
funkcje drogowskazu w każdym z rozdziałów, definiując zagadnienia i prezentując
rozwiązania statystyczne, przykłady zastosowań i objaśniając trudności, z którymi
trzeba się pogodzić (np. zjawisko dysleksji utrudniające pomiar EWD) i te, które trzeba
podjąć i potraktować jako wyzwania, m.in. poprawienie standardów wymagań
egzaminacyjnych i ich związku z testami wiedzy. Dokumentuje ogrom prac, analiz
statystycznych i koncepcyjnych, wykonanych przez zespół pracujący przy Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Pokazuje, o czym muszą myśleć politycy wyznaczający cele
oświacie.

prof. UW dr hab. Krzysztof Koseła
Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
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Roman Dolata

Wprowadzenie
Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie – w pewnym uproszczeniu – wartość
dodana to tyle, co przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego.
Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy
uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Prawdopodobnie po raz pierwszy
pojęcie edukacyjnej wartości dodanej pojawiło się w połowie lat 70. jako krytyczna
kontynuacja idei rozliczalności szkół (school accountability). Z perspektywy czasu
niektórzy badacze uważają pojęcie edukacyjnej wartości dodanej za najważniejsze
narzędzie analityczne, jakie w naukach pedagogicznych pojawiło się w ostatnich 20
latach.
Ogólna idea edukacyjnej wartości dodanej była konkretyzowana na wiele sposobów.
Wydaje się, że można wyróżnić dwa podstawowe rozumienia. Proste rozumienie
wartości dodanej odnosi się do idei postępu uczniów w nauce, czyli uwzględniania
w szacunkach efektywności szkoły początkowego stanu osiągnięć szkolnych uczniów.
Rozbudowane rozumienie nie zadawala się kontrolą stanu początkowego osiągnięć
i sięga do koncepcji wykorzystania zasobów, którymi dysponuje szkoła.
Zacznijmy od prostego rozumienia edukacyjnej wartości dodanej. Można wyróżnić dwa
typy prostych wskaźników wartości dodanej. Pierwszy typ to wskaźniki bezwzględne.
Wymagają one, by pomiar osiągnięć na różnych etapach kształcenia był wykonywany
za pomocą tych samych skal pomiarowych. Jeżeli na przykład dysponowalibyśmy skalą
do pomiaru rozumienia czytanych tekstów, która umożliwiałaby pomiar w grupie
uczniów od I do X klasy, to w dowolnym momencie tego przedziału moglibyśmy
szacować wartość dodaną w tam zakresie.
Drugi typ to wskaźniki względne. Jeżeli pomiary osiągnięć szkolnych nie są dokonywane na ujednoliconych skalach, możemy jedynie przyjąć, że wynik na egzaminie na
niższym szczeblu jest ogólną miarą potencjału edukacyjnego. W następnym kroku
używamy tej miary jako prognostyka wyniku na egzaminie kolejnego szczebla. Faktycznie uzyskany przez ucznia wynik odnosimy do wartości oczekiwanej i w ten sposób
otrzymujemy oszacowanie wartości dodanej na danym szczeblu kształcenia. Średnia tak
obliczonych wskaźników dla danej szkoły jest wskaźnikiem efektywności nauczania
w zakresie sprawdzanym przez egzamin.
Względny charakter wskaźnika sprawia, że poprawa jakości nauczania jest grą o sumie
zerowej: moja szkoła może uzyskać wyższy wynik mierzony wartością dodaną tylko
o tyle, o ile inne szkoły/szkoła uzyskają niższe wyniki. Teoretycznie może się zdarzyć, że
szkoła podejmuje skuteczne działania naprawcze, ale wynik w kolejnej edycji egzaminu
jest niższy, bo inne szkoły postarały się bardziej.
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Choć w prostych wskaźnikach EWD explicite uwzględnia się tylko uprzednie osiągnięcia szkolne, to implicite model uwzględnia też zdolności i czynniki środowiskowe.
Dzieje się tak, ponieważ uprzednie osiągnięcia szkolne są przecież uwarunkowane tymi
samymi czynnikami, co wynik końcowy. Uwzględnienie więc uprzednich osiągnięć
oznacza pośrednią kontrolę pozostałych czynników indywidualnych i czynników środowiskowych. Nie jest to jednak kontrola w pełni efektywna, ponieważ czynniki te w dalszym ciągu działają, stanowiąc wyznaczniki postępu.
Przejdźmy do rozbudowanego rozumienia edukacyjnej wartości dodanej. W tym wypadku nie zadawalamy się tylko informacją o poziomie osiągnięć poszczególnych
uczniów na progu szkoły, ale rozszerzamy horyzont analizy, wprowadzając pojęcie
zasobów szkoły. Rozbudowane rozumienie edukacyjnej wartości dodanej odwołuje się
do tradycji badawczej znanej pod nazwą education production functions, a łączonej
z nazwiskiem E. Hanusheka. Schemat rozumowania przedstawia poniższy rysunek.
Rysunek 1. Rozbudowane rozumienie edukacyjnej wartości dodanej

Najważniejszą klasyfikacją zasobów jest podział na zasoby dane i wypracowane. Te
pierwsze rzutują na końcowy poziom osiągnięć szkolnych, ale znajdują się poza kontrolą szkoły (środki finansowe, infrastruktura) lub nie chcemy, by szkoła je kontrolowała
(kontrola zasobów indywidualnych uczniów przez ich selekcję na wejściu). Lista
składników zasobów danych może wyglądać następująco:
Zasoby indywidualne uczniów: dotychczasowe osiągnięcia szkolne, kapitał
kulturowy, ekonomiczny i społeczny rodziny ucznia.
Zasoby grupowe: osiągnięcia szkolne rówieśników, ich kapitał kulturowy,
ekonomiczny i społeczny, cechy kultury szkoły determinowane jej składem
społecznym.
Zasoby instytucjonalne: nakłady finansowe, infrastruktura.
Zasoby wypracowane to całość praktyk edukacyjnych – wychowawczych i dydaktycznych – składających się na kulturę pedagogiczną szkoły. Oceniając efektywność
szkoły, należy wytrącić wpływ zasobów danych, tak by końcowy poziom osiągnięć
szkolnych mógł być tylko przypisany zasobom wypracowanym. Innymi słowy,
wskaźnik efektywności nauczania w danej szkole (lub dla danego nauczyciela)
powinien być tak skonstruowany, by jego wartość dała się interpretować jako
osiągnięcia szkolne w sytuacji całkowitej równości po stronie zasobów danych szkoły.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest narzędziem polityki oświatowej. Może być
rozpatrywana w ogólnym kontekście polityki poprawiania jakości oświaty przez
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mechanizmy rozliczania szkoły na podstawie wymiernych wskaźników oraz w bardziej
swoistym otoczeniu problemów pojawiających się wszędzie tam, gdzie tworzy się
rynek usług edukacyjnych i szkoły zaczynają ze sobą konkurować o uczniów.
W latach 2005–2006 Centralna Komisja Egzaminacyjna realizowała projekt badań nad
wynikami egzaminów zewnętrznych, współfinansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów
Ludzkich 2004–2006..
W ramach projektu działał zespół ds. komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych. Koordynatorem merytorycznym zespołu został dr Roman Dolata z Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zadaniem zespołu było opracowanie
metod wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności
nauczania w poszczególnych szkołach. Podstawą opracowywanych metod stała się
koncepcja edukacyjnej wartości dodanej (EWD).
Z pełnego składu zespołu ds. komunikowania wyników egzaminów zewnętrznych (27
osób) wyłoniły się dwie grupy zadaniowe. Roboczo zostały one nazwane: grupą obliczeniową EWD oraz grupą badania trafności EWD.
Grupa obliczeniowa EWD działała w składzie: Anna Rappe (OKE Kraków), dr Ewa
Stożek (OKE Łódź), dr hab. Michał Federowicz (Instytut Filozofii i Socjologii PAN),
dr Maciej Jakubowski (Wydział Nauk Ekonomicznych UW), Łukasz Mazur
(matematyk) oraz Artur Pokropek (absolwent Wydziału Pedagogicznego oraz student
Instytutu Socjologii UW).
Grupa badania trafności opracowała metodologię badania walidacji metody EWD.
Pracowała w składzie: dr Maria Krystyna Szmigel (OKE Kraków), dr Jacek Haman
(Instytut Socjologii UW), dr Arleta Poręba-Konopczyńska (WOM Zielona Góra) oraz
Jolanta Czarnotta-Mączyńska i Małgorzata Lipska (WBiE CKE). Analizy wyników
wykonał Artur Pokropek.
Podstawowe efekty prac zespołu zawiera niniejszy raport.
Opracowanie otwiera tekst Macieja Jakubowskiego Metody szacowania edukacyjnej
wartości dodanej. Tekst przedstawia koncepcję EWD oraz różne statystyczne metody
szacowania wskaźników EWD. W kolejnym tekście pt. Analiza metod szacowania
edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjum ten sam autor referuje wyniki zastosowania różnych metod szacowania EWD dla gimnazjów. W obliczeniach wykorzystano
scaloną bazę danych egzaminacyjnych ze sprawdzianu 2002 i egzaminu gimnazjalnego
2005. Przeprowadzone analizy pozwoliły wybrać optymalną ze względu na adekwatność oraz prostotę i dostępność danych metodę obliczania EWD. W trzecim rozdziale
pt. Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych
Roman Dolata i Artur Pokropek omawiają możliwości zastosowania metody EWD do
oceny efektywności nauczania w szkołach kończących się maturą. Analizy prowadzone
są na bazie danych z egzaminu gimnazjalnego 2002 i egzaminu maturalnego 2005.
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W czwartym rozdziale pt. Problem zmienności w czasie oszacowań edukacyjnej
wartości dodanej dla gimnazjum autorstwa Macieja Jakubowskiego rozważane jest
zagadnienie stabilności w czasie oszacowań EWD na podstawie danych z jednej edycji
egzaminów. Wykorzystano bazy danych: sprawdzian 2002 – egzamin gimnazjalny 2005
oraz sprawdzian 2003 – egzamin gimnazjalny 2006. W kolejnym rozdziale pt. Trafność
metody edukacyjnej wartości dodanej Artur Pokropek przedstawia wyniki badań
trafności metody EWD. Oszacowania adekwatności wskaźników dla oceny efektywności nauczania dokonano na podstawie dwóch studiów empirycznych: badania przeprowadzonego przez OKE w Krakowie oraz badania specjalnie przeprowadzonego na
potrzeby walidacji opracowanej metody szacowania EWD. W szóstym rozdziale
pt. Zastosowanie metody edukacyjnej wartości dodanej do analiz wewnątrzszkolnych
Anna Rappe i Ewa Stożek przedstawiły możliwości zastosowania metody EWD
w autoewaluacji szkół. Na konkretnych przykładach pokazały, jak pogłębione analizy
EWD mogą służyć tworzeniu planów doskonalenia nauczania. Przedostatni rozdział pt.
Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości dodanej, napisany przez Romana
Dolatę, poświęcony jest omówieniu mocnych i słabych stron metody oraz
potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z wdrożeniem metody EWD. Raport
kończy Podsumowanie, w którym koordynator prac zespołu przedstawia podstawowe
ustalenia oraz kreśli plany na przyszłość.

9

Maciej Jakubowski

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej
1. Definicja i zastosowanie wartości dodanej
1.1.

Definicja wartości dodanej

Wartość dodaną szkoły można zdefiniować jako przeciętną wzrostu wiedzy uczniów do
niej uczęszczających w danym okresie czasu. O ile ma to być wskaźnik jakości pracy
szkoły, to w określonych wypadkach wartość dodaną należałoby kalkulować po
wyłączeniu czynników warunkujących przyrost wiedzy, na które szkoła nie może mieć
wpływu, w tym różnej prędkości pozyskiwania wiedzy przez uczniów oraz obiektywnych warunków nauczania danej placówki. Wartość dodaną nauczyciela można
zdefiniować jako miarę wpływu jego pracy na wzrost wiedzy podlegających mu
uczniów, po wyłączeniu czynników warunkujących przyrost ich wiedzy, na które szkoła
i nauczyciel nie mogą mieć wpływu. Wyłączenie wszystkich tych czynników jest
bardzo trudne. Kluczowy jest tu także problem rozdzielenia wpływu szkoły od wpływu
nauczycieli. Nauczyciele stanowią bowiem o charakterze szkoły i ich praca ma wpływ
nie tylko na uczniów, z którymi pracują, ale i może mieć wpływ na wszystkich uczniów
w szkole.
W metodach przedstawionych poniżej wartość dodana szkoły obliczana jest na podstawie różnic między rzeczywistymi a oczekiwanymi wynikami uczniów do niej uczęszczających. Kluczowym problemem jest tu oszacowanie oczekiwanego wyniku ucznia
i celem tej pracy jest dokonanie przeglądu metod, które mogą być w tym celu wykorzystane w kontekście egzaminów zewnętrznych i systemu szkolnictwa w Polsce.
Warto też zauważyć, że choć w tekście skupiam się na liczeniu edukacyjnej wartości
dodanej (dalej EWD) dla szkoły, to wszystkie metody mogą być także wykorzystane do
wykonania podobnych obliczeń dla klasy lub innej, dowolnie zdefiniowanej grupy
uczniów.

1.2.

Zastosowanie wartości dodanej a metody jej szacowania

Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej (dalej EWD) i rodzaj wymaganych
danych muszą być podporządkowane temu, jaki charakter informacji mają tworzyć i kto
będzie jej odbiorcą. Wartość dodana może przede wszystkim służyć jako informacja o:
efektach pracy szkoły – skierowana do rodziców;
efektach pracy szkoły – skierowana do organów prowadzących lub nadzoru
pedagogicznego;
efektach pracy nauczycieli – skierowana do organów prowadzących lub nadzoru
pedagogicznego.
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W pierwszym wypadku wartość dodana powinna być liczona dla całej placówki, bez
wyłączania wpływu zasobów szkolnych (zarówno materialnych, jak i np. składu społecznego szkoły), bowiem z punktu widzenia rodziców interesujący jest całościowy,
potencjalny wpływ danej placówki na wzrost wiedzy ich dziecka. Ze względu na to,
szacowanie wartości dodanej jako informacji przeznaczonej dla rodziców nakłada
najmniejsze wymagania co do skomplikowania modeli i zakresu niezbędnych danych.
Jednak sposób podawania informacji o wartości dodanej powinien uwzględniać różną
jej wielkość w zależności od poziomu ucznia lub też określać, w jakim przedziale
umiejętności uczniów wartość dodana danej szkoły została wypracowana (por. Meyer,
1997).
Inne wymagania nakłada szacowanie wartości dodanej w celu oceny efektów pracy
szkoły przez organy prowadzące lub nadzoru pedagogicznego. W tym wypadku celowe
jest uwzględnienie zarówno zasobów materialnych dostępnych szkole, jak i środowiska,
w jakim ona pracuje. Jeśli szkoły znacząco różnią się np. bazą materialną i ma ona
wpływ na osiągnięcia uczniów, to jej nieuwzględnienie w modelu powoduje, że
placówki z lepszą bazą uzyskują dodatkowy bonus. Choć badania pokazują, że wpływ
bazy materialnej jest znikomy (por. Hanushek, 2003), to już np. wpływ składu
społecznego szkoły może być znaczący (por. Hoxby, 2000; Markman, 2003). Jednak
wciąż nie wiemy dokładnie, jakiego rodzaju jest to zależność, jakie cechy otoczenia
społecznego ucznia wpływają na jego wyniki i czy dla wszystkich grup uczniów
związek ten ma podobny charakter (por. Wilkinson i in., 2000; Kutnick i in., 2005).
Powyższa dyskusja wskazuje na dwa kluczowe problemy przy szacowaniu wartości
dodanej celem oceny jakości pracy szkół:
braku danych – zarówno ze względu na koszty ich pozyskania, jak i trudności
pomiaru;
braku teoretycznej i empirycznie potwierdzonej wiedzy na temat czynników
wpływających na wzrost wiedzy ucznia (warunkujących proces nauczania).
Problem braku danych dotyczy wszystkich krajów. Nie zawsze jest on związany z niedojrzałością systemu danych oświatowych (jak np. w Polsce) lub wysokimi kosztami
jego utrzymania. Często dane niezbędne do precyzyjnego oszacowania wartości
dodanej nie mogą być zbierane lub wykorzystywane ze względu na ich poufność (dane
osobowe) lub też ze względów społecznych (np. zamożność) i politycznych (np. rasa,
narodowość). Dodatkowo, ważne czynniki warunkujące osiągnięcia edukacyjne uczniów, takie jak ich talent, motywacja do pracy lub też zaangażowanie rodziców, są
trudne lub wręcz niemożliwe do systematycznego mierzenia. W wypadku modeli
szacujących wartość dodaną, podobnie jak w wypadku większości nieeksperymen-
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talnych badań oświatowych, mamy zazwyczaj do czynienia z problemem endogeniczności zmiennych w modelu1.
Równocześnie, szacowanie wartości dodanej utrudnia brak potwierdzonej empirycznie
wiedzy dotyczącej czynników warunkujących osiągnięcia i wzrost wiedzy uczniów.
Wieloletnie wysiłki badań oświatowych nie doprowadziły do zgody nawet co do siły
wpływu czynników rodzinnych ucznia, nie mówiąc o wpływie zasobów edukacyjnych
(por. Hanushek, 2003). Powoduje to, że nie do końca wiadomo, jakich zmiennych
powinno się użyć w modelach wartości dodanej. Nie wiadomo też, jakie dane powinno
się zbierać, co przy znacznych kosztach i trudnościach w ich kolekcjonowaniu utrudnia
rozwój systemu oceny szkół. Dodatkowo, badania empiryczne prowadzone są najczęściej dla danych z USA, co ze względu na odmienność kontekstu kulturowego oraz
brak wiarygodnych badań ilościowych na danych krajowych rodzi oczywiste problemy
w krajach takich jak Polska. Wszystko to powoduje, że wiele osób podważa zasadność
wykorzystywania wartości dodanej jako narzędzia oceny jakości pracy szkoły
powiązanego z systemem nagród i kar, tak jak to ma miejsce w niektórych stanach USA
(por. Meyer 1997).
Jeszcze trudniejszym zadaniem, a w związku z tym rodzącym większe wątpliwości, jest
wykorzystanie wartości dodanej dla oceny pracy nauczycieli. Przede wszystkim przy
takim zastosowaniu niezbędne jest przypisanie uczniów do poszczególnych nauczycieli,
co technicznie nie jest zadaniem łatwym, szczególnie jeśli mobilność uczniów i pedagogów jest wysoka. Rozstrzygnięcia wymagają kwestie zarówno przypisania uczniów
zmieniających klasy i szkoły, jak i powiązania nauczycieli różnych przedmiotów
z wynikami testów, które najczęściej mają charakter wieloprzedmiotowy. Ponadto,
wpływ nauczycieli jest niezwykle trudny do oddzielenia od wpływu szkoły jako całości,
o czym wspomniałem na wstępie. Jest to zadanie bardzo trudne, bowiem mamy tu do
czynienia z mało wymiernymi czynnikami, np. atmosferą szkoły, która w pewnym
stopniu stanowi cechę całej placówki, ale i zależy od starań poszczególnych osób
z kadry pedagogicznej.
Kwestią niezwykle ważną jest też precyzja oszacowań, która w wypadku nauczycieli
będzie zawsze mniejsza niż w wypadku szkoły, ze względu na mniejszą liczbę
obserwacji. Szczególnie problematyczne jest porównywanie wartości dodanej nauczycieli i szkół z niewieloma uczniami ze szkołami większymi. Pewnym rozwiązaniem
jest tu szacowanie wpływu nauczycieli jako efektu losowego – celem zmniejszenia
ryzyka popełnienia błędu (przypisania krańcowo niskiej lub wysokiej wartości dodanej). Jednak takie podejście jest wymagające obliczeniowo i opiera się na czasem zbyt
restrykcyjnych założeniach teoretycznych (por. McCaffrey, 2005).
1

Endogeniczność w tym kontekście oznacza pozorny związek między wartością dodaną a zmiennymi
kontrolnymi, wynikający ze skorelowania tych zmiennych z cechami nie uwzględnionymi w modelu.
Inaczej mówiąc, zmienne uwzględnione związane są ze zmiennymi pominiętymi, które oddziaływają na
zmienną zależną, przez co oszacowania współczynników w równaniu regresji są błędne (por. klasyczny
przykład badań nad wpływem wielkości klasy na wyniki: Akerhielm, 1995; Hoxby, 2000; Jakubowski,
Sakowski, 2005). Więcej na ten temat można znaleźć w: Lee, 2005.
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Podsumowując tę dyskusję, należy zauważyć, że mimo wielu wad i problemów praktycznych związanych z szacowaniem wartości dodanej i jej praktycznym wykorzystywaniem dla oceny jakości pracy szkół i nauczycieli, metody tego typu dają znacznie
większy zasób informacji niż surowe wyniki egzaminów. Ich świadome, ostrożne
stosowanie, wraz z odpowiednim opisem i oparciem w innych wskaźnikach, może
wprowadzać do systemu oświatowego niezwykle wartościową informację. Informację
niezbędną dla rodziców decydujących o wyborze placówki, dla organu prowadzącego
zarządzającego szkołami, a także dla nadzoru pedagogicznego, dającą obiektywny
wskaźnik jakości pracy nauczycieli i szkół. Wartość dodana ma też szerokie
zastosowania w badaniach edukacyjnych i może być wykorzystywana jako cenne
źródło oceny polityki oświatowej, zróżnicowania jakości nauczania, a także jako podstawa dla programów wspierających szkoły i regiony o szczególnych potrzebach.

1.3.

System egzaminacyjny a możliwości oszacowania wartości dodanej

Można wyróżnić dwa ogólne typy systemów egzaminacyjnych, które zasadniczo różnią
się możliwościami szacowania wartości dodanej (por. McCaffrey i in., 2005):
system, w którym egzaminy przeprowadzane są jednokrotnie na danym etapie
kształcenia;
system, w którym egzaminy przeprowadzane są kilka razy na danym etapie
kształcenia, corocznie lub nawet częściej.
System pierwszego typu odpowiada egzaminom zewnętrznym w Polsce i wielu innych
krajach europejskich. Na takich systemach skupiam się w tekście poniżej, jednak trzeba
zauważyć, że z punktu widzenia szacowania wartości dodanej przynoszą one niewielki
zasób informacji i wykluczają bardziej zaawansowane metody, możliwe do zastosowania w systemach drugiego typu, rozwijanych od 20 lat w niektórych stanach USA.
Zalety i ograniczenia systemów wieloletnich omawiam krótko w punkcie 2.6. Tutaj
wskażę tylko, że tworzą one możliwość budowania wielopoziomowych modeli,
biorących pod uwagę „ścieżkę rozwoju” danego ucznia, co pozwala ocenić wzrost jego
umiejętności w czasie i wpływ nakładów edukacyjnych na kilku poziomach kształcenia.
Inną ważną cechą systemów jest stopień zróżnicowania egzaminów. W niektórych
krajach kolejne egzaminy, przynajmniej na określonym etapie kształcenia, mierzą
podobne umiejętności i ich wyniki przekładane są na jedną skalę pomiarową. W ten
sposób różnice między wynikami w naturalny sposób mierzą wzrost wiedzy ucznia.
Jednak w innych krajach egzaminy są na tyle różne, że przekładanie ich wyników na
jedną skalę jest trudne lub wręcz niemożliwe, a różnice w pomiarze stają się kluczowym problemem przy szacowaniu wartości dodanej.
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1.4.

Różnice indywidualne a wartość dodana

Opisane poniżej metody nie powinny być wykorzystywane dla oceny przyrostu wiedzy
pojedynczych uczniów. Należy stanowczo podkreślić, że w wypadku polskich egzaminów wiarygodne szacowanie indywidualnej wartości dodanej uczniów nie jest możliwe.
Co prawda, w trakcie obliczania wartości dodanej dla szkoły wykorzystywane są
różnice między wynikami oczekiwanymi a uzyskanymi przez uczniów, to jednak
wykorzystanie ich dla oceny przyrostu wiedzy i umiejętności pojedynczego ucznia jest
nieuprawnione ze względu na zbyt duże znaczenie błędu pomiaru.
Zakładając, że błąd ten jest losowy, oczekujemy, że nie będzie miał on wpływu na
przeciętną różnic między wartościami oczekiwanymi a rzeczywistymi dla całej szkoły.
Inaczej mówiąc, błędy pomiaru wiedzy uczniów „znoszą się” i dla odpowiednio licznej
grupy nie mają znaczenia przy szacowaniu wartości dodanej. Jednak w wypadku
pojedynczych uczniów stanowią one kluczowy problem i dla metod wykorzystujących
jedynie wyniki z dwóch lat powodują, że ocena indywidualnych postępów nie jest
możliwa.

1.5.

Kryteria i ocena wyboru metody szacowania wartości dodanej

Dokonanie wyboru właściwej metody szacowania wartości dodanej wymaga określenia
kryterium oceny tych metod. Można przyjąć, że wartość dodana ma służyć ocenie
jakości nauczania w szkole, niezależnie od tego, jaki jest poziom wiedzy i umiejętności
uczniów, którzy do niej uczęszczają. O ile zgodzimy się z takim założeniem, to
narzucającym się i stosunkowo łatwym do zastosowania kryterium jest to, aby dla
każdego poziomu wyników egzaminu na niższym poziomie przeciętna różnic między
rzeczywistym a oczekiwanym wynikiem egzaminu na wyższym poziomie dążyła do
zera. Inaczej mówiąc, najlepszą metodą będzie taka, która w całej populacji uczniów
traktuje podobnie grupy o różnych wynikach uzyskanych na egzaminie na niższym
poziomie. W kontekście sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego będzie to metoda, dla
której przeciętna różnica między wynikiem oczekiwanym a uzyskanym na egzaminie
będzie bliska zeru dla każdej grupy uczniów o tym samym wyniku na sprawdzianie.
O ile dana metoda spełnia to kryterium, to oszacowana za jej pomocą wartość dodana
szkoły nie będzie zależeć od poziomu uczniów do niej uczęszczających.
To podstawowe kryterium może być rozszerzone o kryteria odwołujące się do neutralności metody szacowania wartości dodanej względem lokalizacji szkoły (np. miasto
a wieś), jej wielkości, czy też pochodzenia społecznego jej uczniów. Kryteria te będą
jednak w dużym stopniu pokrywały się z opisanym powyżej. Innym ważnym kryterium
może być ocena trafności metody szacowania wartości dodanej jako metody oceny
jakości pracy szkoły. Kryteria te powinny badać, czy wartość dodana oszacowana daną
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metodą jest skorelowana z czynnikami decydującymi o rzeczywistej jakości nauczania.
W tym wypadku niezbędne jest jednak wykorzystanie danych, które zazwyczaj nie są
kolekcjonowane w bazach danych systemów egzaminacyjnych. Ponadto oczywistym
problemem jest określenie czynników wpływających na jakość pracy placówek, a które
można zmierzyć i analizować metodami ilościowymi.
2. Wybrane metody szacowania wartości dodanej
W świetle powyższych uwag i charakteru egzaminów w Polsce uzasadnione wydaje się
skoncentrowanie na metodach szacowania wartości dodanej opierających się na wynikach dwóch egzaminów, uwzględniając, że są one przedstawiane na odmiennej skali
pomiaru. We wszystkich metodach zmienną objaśnianą (zależną) jest wynik egzaminu
na wyższym etapie, a zmienną objaśniającą (niezależną) jest wynik egzaminu na
niższym etapie kształcenia. Pod koniec rozdziału, w podrozdziałach 2.5 i 2.6, omawiam
też nieco inaczej definiowane modele bezpośrednio wyjaśniające różnicę między
wynikami dwóch egzaminów i modele wieloletnie.
Wszystkie metody opisane zostaną wzorami, w których przyjmuję wspólną notację:

y i - wynik i-tego ucznia na egzaminie na wyższym poziomie (np. gimnazjalnym)
xi - wynik i-tego ucznia na egzaminie na niższym poziomie (np. na sprawdzianie)
d i - różnica między wynikiem uzyskanym a oczekiwanym dla i-tego ucznia

D j - wartość dodana j-tej szkoły
S j - zbiór uczniów j-tej szkoły
n j - liczba uczniów j-tej szkoły

CT (z ) - miara tendencji centralnej zmiennej z
CT ( y | x = xi ) - miara tendencji centralnej wyników egzaminu na wyższym
poziomie uzyskanych przez wszystkich uczniów o tym samym wyniku co i-ty
uczeń na egzaminie na niższym poziomie.
Z miar tendencji centralnej jako E (z ) oznaczam średnią, a jako Med (z ) medianę
zmiennej z.

2.1.
Szacowanie wartości dodanej przez odniesienie wyniku ucznia do osiągnięć
uczniów na podobnym poziomie
Jest to najprostsza metoda, która różni się od kolejnych tym, że nie zakłada niczego
o kształcie związku między wynikami egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia. Punktem odniesienia w tej metodzie jest centralna tendencja, najczęściej mediana
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lub średnia, wyników egzaminu na wyższym etapie uzyskanych przez uczniów, którzy
mieli ten sam wynik na egzaminie na etapie niższym. Tak więc na pierwszym etapie tej
metody obliczamy dla każdego ucznia różnicę między uzyskanym przez niego
rzeczywistym wynikiem a właściwym mu punktem odniesienia:

d i = yi − CT ( y | x = xi )

(1)

a w szczególności, kiedy za miary tendencji centralnej wybraliśmy średnią lub medianę:

d i = y i − E ( y | x = xi )

lub

d i = y i − Med ( y | x = xi )

(1a)

Na drugim etapie obliczamy centralną tendencję tych różnic dla wszystkich uczniów
danej szkoły, które to stanowią jej wartość dodaną:

D j = CT (d i )

dla wszystkich

i∈Sj

(2)

W szczególności centralną tendencję można określić przez średnią, medianę, średnią
obciętą lub inne miary. Warto zauważyć, że miary tendencji centralnej we wzorach (1)
i (2) mogą być różne. W (1) obliczane są one dla bardzo dużej próby (wszyscy
uczniowie w kraju o tym samym wyniku na sprawdzianie), a w (2) zazwyczaj dla
znacznie mniejszej liczby uczniów (wszyscy zdający egzamin gimnazjalny w danej
szkole w danym roku).
Zaletą tej metody jest jej prostota. Jedynie obliczenie punktów odniesienia dla
poszczególnych grup uczniów wymaga danych ogólnokrajowych. O ile zostałyby one
opublikowane, to dalsze szacunki rodzice lub nauczyciele mogą bez problemu
przeprowadzić samodzielnie2.
Metoda ta nie zakłada kształtu związku funkcyjnego między wynikami egzaminów, co
może stanowić jej wadę w sytuacji, gdy średnie warunkowe opisane powyżej nie będą
zawsze rosły wraz z wynikami egzaminu na niższym poziomie. Innym zasadniczym jej
brakiem jest trudność w uwzględnieniu zmiennych kontrolnych. Co prawda, możliwe
jest policzenie średnich warunkowych dla różnych kombinacji wyników egzaminu na
etapie niższym i zmiennych kontrolnych, to jednak jedynie w wypadku, gdy te drugie są
zmiennymi zero-jedynkowymi lub jakościowymi. Wzrost liczby wartości zmiennych
kontrolnych powoduje, że problem braku monotoniczności, wskazany powyżej, będzie
coraz silniejszy ze względu na malejącą liczebność grup, dla których obliczane są
wyniki stanowiące punkty odniesienia. Ponadto metoda ta będzie coraz bardziej
pracochłonna. W wypadku ciągłych zmiennych kontrolnych jej zastosowanie nie ma
uzasadnienia.
2

W ten sposób prezentowana jest wartość dodana w Anglii, gdzie jako punkt odniesienia stosuje się
medianę wyników uczniów na tym samym poziomie, a wartość dodaną szkoły stanowi średnia
indywidualnych różnic (por. Bartmańska, 2004). Jednak w Anglii poziom wejściowy i wyjściowy
szacowany jest na podstawie wielu ocen, a nie jednokrotnego egzaminu (więcej na: www.
standards.dfes.gov.uk). Od niedawna wprowadzono tam też tzw. kontekstową wartość dodaną, opierającą
się na metodzie regresji ze zmiennymi kontrolnymi, podobną do opisanej poniżej.
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2.2. Szacowanie wartości dodanej przez reszty równania regresji
Ta metoda szacowania wartości dodanej opiera się na równaniu regresji indywidualnych wyników egzaminu na niższym poziomie na wyniki egzaminu na wyższym
poziomie. W metodzie tej konieczne jest przyjęcie założenia o kształcie związku
między y i x, co nie było potrzebne w metodzie poprzedniej. Zacznijmy od
najprostszego wypadku zależności liniowej. W takiej sytuacji na pierwszym etapie
szacujemy metodą najmniejszych kwadratów równanie regresji na zbiorze wyników
wszystkich uczniów:

yˆ i = αˆ + βˆ1 xi

(3)

gdzie znak „^” przy współczynnikach równania oznacza ich ocenę dla danej próby, a
przy y oznacza wynik oczekiwany egzaminu na wyższym poziomie dla określonej
wartości wyniku z egzaminu na niższym poziomie3. Następnie obliczamy różnicę
między rzeczywistym a oczekiwanym wynikiem dla każdego ucznia:

d i = yi − yˆ i

(4)

Wartość dodaną szkoły obliczamy wg wzoru (2) jako wybraną miarę tendencji
centralnej indywidualnych różnic.
Włączenie do analizy nawet szerokiego zestawu różnego typu zmiennych kontrolnych
nie sprawia w tej metodzie technicznego problemu. W równaniu (3) możemy
uwzględnić wektor zmiennych

Ri ,

zawierający charakterystyki rodziny oraz cech

indywidualnych i-tego ucznia, a także wektor zmiennych

Pj

określających warunki

nauczania, nakłady oświatowe, środowisko społeczne w j-tej placówce:

yˆ i = αˆ + βˆ1 x i + R ′i βˆ 2 + P ′j βˆ 3

(3a)

Współczynniki tego równania szacujemy podobnie jak poprzednio metodą najmniejszych kwadratów, a wartość dodaną szkoły obliczamy za pomocą wzorów (4) i (2).

2.3. Efekty stałe
Poprzednia metoda obliczania wartości dodanej daje obciążone rezultaty, jeśli grupy
uczniów o różnym poziomie wyników egzaminacyjnych uczęszczają do szkół o różnej
efektywności nauczania4. Jeśli np. słabsi uczniowie uczęszczają do gorszych szkół,
a lepsi uczniowie do szkół o wyższej jakości nauczania, to opisana powyżej metoda
będzie zawyżać oszacowaną wartość dodaną dla szkół z mniej zdolnymi uczniami
3

Opis metody najmniejszych kwadratów i analizy regresji liniowej można znaleźć w każdym podręczniku
ekonometrii, np. Gujarati, 2002.
4
Obciążenie oznacza w tym przypadku, że oceny wartości dodanej systematycznie różnią się od ich
rzeczywistego poziomu.
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i zaniżać dla szkół z bardziej zdolnymi. W takim wypadku lepszym rozwiązaniem jest
włączenie do powyższych równań regresji z efektów stałych szkół (klas lub nauczycieli), które stanowić będą oszacowania ich wartości dodanej:

yˆ i = αˆ 0 + ∑ αˆ j Z j + βˆ1 xi

(5)

j

gdzie Z j =1 dla uczniów uczęszczających do j-tej szkoły i Z j =0 dla innych, a znak
sumy oznacza sumowanie po wszystkich szkołach. W ten sposób D j = α̂ j stanowi
oszacowanie wartości dodanej j-tej szkoły.
Oczywiście w metodzie tej także można uwzględnić zmienne kontrolne na poziomie
ucznia i szkoły:

yˆ i = αˆ 0 + ∑ αˆ j Z j + βˆ1 xi + R ′i βˆ 2 + P′j βˆ 3

(5a)

gdzie przyjęto podobne definicje jak w równaniach (5) i (3a).
Należy zaznaczyć, że w modelu z efektami stałymi pakiety statystyczne najczęściej
automatycznie wyłączają zmienną zero-jedynkową dla pierwszej szkoły, aby uniknąć
pełnej współliniowości. Za punkt odniesienia służy stała w równaniu dla tej placówki,
a pozostałe efekty stałe szacowane są względem niej. Warto o tym pamiętać przy ich
interpretacji.

2.4. Modelowanie nieliniowej zależności między wynikami egzaminów
Zależność między wynikami egzaminów odzwierciedla nie tylko zmianę w poziomie
umiejętności, ale i odmienne tempo przyrostu wiedzy dla różnych grup uczniów oraz
rozbieżności w skalach pomiaru ich umiejętności na różnych egzaminach. Występowanie obu tych czynników powoduje, że zależność między wynikami egzaminów
jest nieliniowa, przy czym warto podkreślić, że empirycznie rozróżnienie, który z nich
ma decydujący wpływ na jej kształt, jest często niemożliwe.
Problem odpowiedniej specyfikacji można ukazać na przykładzie relacji między wynikami uczniów na sprawdzianie w 2002 roku a wynikami w obu częściach egzaminu
gimnazjalnego w 2005 roku. Zależności te ukazują wykresy poniżej, wykonane dla
losowej próbki wyników uczniów jednego z województw. Widać, że dla części
humanistycznej zależność liniowa całkiem dobrze opisuje relację między wynikami
egzaminów. Dla części matematyczno-przyrodniczej związek między wynikami egzaminów nie jest liniowy. Dopasowana do danych prosta oznaczona przerywaną linią
znacząco odbiega od krzywej oznaczonej kolorem zielonym. Stąd niezbędna jest inna
specyfikacja równania regresji, uwzględniająca nieliniową zależność między sprawdzianem a częścią matematyczno-przyrodniczą egzaminu gimnazjalnego.
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Wykres 1. Przykład liniowej i nieliniowej zależności między wynikami egzaminów

Pominięcie nieliniowości związku między wynikami egzaminów może prowadzić do
tego, że wartość dodana nie będzie neutralna względem poziomu umiejętności uczniów.
Należy jednak zauważyć, że standardowa metoda regresji zakłada, że zmienna zależna,
w tym wypadku wynik egzaminu na wyższym poziomie, będzie opisana liniową
kombinacją zmiennych niezależnych lub ich funkcji, którymi w tym wypadku są wyniki
egzaminu na niższym poziomie i zmienne kontrolne. Tak więc zastosowanie tej metody
nie wymaga liniowego związku między wynikami egzaminów.
Nieliniowość można uwzględnić, wprowadzając do równania regresji wyrazy stanowiące przekształcenia wyników egzaminów. Często jako dodatkowy wyraz wprowadza
się kwadrat zmiennej zależnej:

yˆ i = αˆ + βˆ1 xi + βˆ2 xi2

(6)

Związek między x a y można opisać dowolnym wielomianem x, wprowadzając kolejne
potęgi. Jeżeli analizowana zależność jest monotoniczna, lub też powinna być, często
przyjmuje się, że opisuje ją funkcja wykładnicza:
ˆ

ˆ
yˆ i = eα + β1xi

(7a)
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co odpowiada równaniu regresji liniowej, gdzie zmienną zależną jest logarytm naturalny y:

ln( yˆ i ) = αˆ + βˆ1 xi

(7b)

a wartości oczekiwane ŷi można uzyskać, podstawiając ln( ŷi ) jako potęgę liczby e.
Innym sposobem uwzględnienia nieliniowości związku między wynikami egzaminów
jest przeprowadzenie regresji „kawałkami” (ang. piecewise regression). Metoda ta
pozwala na osobne określenie postaci funkcyjnej równania regresji w różnych
przedziałach zmiennej niezależnej. Można nie tylko zakładać, że w różnych przedziałach współczynniki w równaniu regresji mają inną wartość, ale i wprowadzać
dodatkowe wyrazy ze zmiennymi niezależnymi. Dla przykładu, odnosząc się do
kontekstu szacowania EWD, przypuśćmy, że egzamin z niższego poziomu w znacznie
mniejszym stopniu różnicuje uczniów z niskimi osiągnięciami (ma niewielką wartość
informacyjną dla tej grupy uczniów) w porównaniu z egzaminem na wyższym poziomie
(o wysokiej wartości informacyjnej dla tej grupy). W takiej sytuacji dla uczniów o niskich wartościach x nie możemy przewidzieć wartości y lub też zależność między
wynikami egzaminów jest dla tej grupy bardzo słaba. Jednak dla wyższych wyników
zależność ta może być wyraźna. W tym wypadku celowa jest specyfikacja równania
regresji zakładająca, że dla niższego przedziału wartości x równanie przyjmuje inną
postać niż dla wyższego przedziału wartości x. Należy zatem oszacować regresję
„kawałkami”, dla której w danym „kawałku” osobno szacujemy współczynniki
równania regresji, które może też przyjmować różną postać w zależności od wartości x
(np. w dolnym przedziale funkcja liniowa, a w górnym wielomian kwadratowy x).
Często, gdy znamy przyczynę zmiany charakteru zależności między zmiennymi,
przyjmuje się, że w punkcie „załamania”, wyznaczającym granicę przedziałów x, mamy
do czynienia ze skokiem wartości zmiennej zależnej y. Dla szacowania wartości
dodanej należy jednak nałożyć wymóg, aby w punkcie „załamania” oszacowane w „kawałkach” równania regresji przewidywały ten sam wynik egzaminu z wyższego
poziomu5. Można to osiągnąć przez odpowiednią specyfikację równania regresji.
Załóżmy, że związek między wynikami egzaminów można wyrazić prostą na
płaszczyźnie, jednak dla x < x* ma ona inne nachylenie niż dla x > x*. W takim
wypadku oszacowane równanie regresji powinno mieć postać:

(

)

yˆ i = αˆ + βˆ1 xi + βˆ2 xi − x * Di

(8)

gdzie x* oznacza punkt załamania dzielący dwa zbiory wartości x, Di przyjmuje 0 dla xi
< x* oraz 1 w przeciwnym wypadku, a pozostałe zmienne zdefiniowano tak jak
5

Często wielkość „skoku” przewidywanej wartości y w punkcie załamania jest celem analizy samej w
sobie (np. gdy zmienną niezależną jest wiek, a zmienną zależną poziom spożycia używek wśród młodzieży
pełno- i niepełnoletniej). Jednak dla szacowania EWD kluczowym wymogiem jest to, aby krzywe wyników
oczekiwanych, oszacowane w regresji „kawałkami” były ciągłe. Inaczej oczekiwania dla wyników uczniów
leżących przed i za punktem załamania mogłyby się za bardzo różnić.
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poprzednio. Nachylenie prostej w dolnym przedziale (dla xi < x* ) określa współczynnik

β̂1 , a w górnym przedziale suma współczynników βˆ1 + βˆ 2 .
Do równania można też np. dodać wyraz

(x

)

2

i

− x * Di , zakładając, że w górnym

przedziale zależność lepiej opisuje wielomian kwadratowy, podobnie dla dolnego przedziału dodając xi2 itp. W ten sposób dość dowolnie możemy modelować nieliniowość
relacji między wynikami egzaminów, zmieniając postać funkcyjną w przedziałach,
a także zmieniając wartości i liczbę punktów załamania. Wyboru punktów załamania
można dokonać na podstawie wykresów rozrzutu wyników uczniów oraz analizując
kształt dopasowanych krzywych nieparametrycznych (funkcja dostępna w większości
pakietów statystycznych). Możliwe jest także zastosowanie bardziej zaawansowanych
technik, tzw. regresji nieliniowej, celem oszacowania liczby i wartości punktów
załamania. Wydaje się jednak, że w omawianym tu zastosowaniu regresja „kawałkami”
powinna mieć jak najprostszą postać funkcyjną, a wybór przedziałów i punktów załamania powinien być dokonywany a priori w oparciu o znajomość różnic w charakterze
egzaminów.
Podsumowując powyższą dyskusję, w kontekście EWD trzeba dodać, że wybór
specyfikacji postaci funkcyjnej równania regresji może być dokonany z uwagi na
kryterium opisane w punkcie 1.5., a więc tak, aby przeciętna warunkowych różnic
między wartością oczekiwaną a rzeczywistą dążyła do zera dla wszystkich grup
uczniów wyznaczanych ze względu na wynik egzaminu na niższym poziomie. Można
też analizować wpływ wyboru specyfikacji na uporządkowanie szkół względem EWD.
Jeśli wpływ ten jest niewielki, to należy wybrać taką specyfikację równania regresji,
która jest najłatwiejsza w implementacji, a więc jest zrozumiała, prosta w interpretacji
i stwarza niewielkie problemy obliczeniowe.

2.5. Wartość dodana jako różnica między wynikami egzaminów
Przekładanie na jedną skalę i standaryzacja wyników egzaminów jest nie tylko zadaniem trudnym, ale i kontrowersyjnym. Powstało wiele metod, które można wykorzystać
do tego celu, jednak większość z nich wymaga wieloletnich doświadczeń lub
dodatkowych badań, np. na losowej próbce uczniów, a przez to jest czasochłonna
i kosztowna (por. Szaleniec, 2005). Wydaje się, że w wypadku Polski przekładanie
egzaminów na jedną skalę celem szacowania wartości dodanej nie ma większego sensu,
bowiem nie przynosi dodatkowych korzyści.
Za wartość dodaną ucznia przyjmuje się różnicę między wynikami egzaminów tylko
w sytuacjach, gdy z założenia w systemie szkolnictwa wyniki egzaminów podawane są
na jednej skali, o wspólnym punkcie odniesienia i tej samej jednostce pomiaru w
kolejnych latach, tzw. skali rozwoju (ang. developmental scale). Jest to często związane
z samą koncepcją egzaminu, którego celem jest doroczny, a nawet częstszy, pomiar
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podobnych cech u uczniów. W takim wypadku naturalne jest modelowanie bezpośrednio wzrostu wiedzy uczniów. Jednak jeśli egzaminy różnią się charakterem, użycie
tej metody jest dyskusyjne, nawet po – w praktyce często bardzo trudnym – przełożeniu
wyników na jedną skalę. W takim wypadku, modelując wartość dodaną osiągnięć
ucznia jako różnicę między egzaminami, trudno oddzielić efekty wzrostu od artefaktów
tworzonych przez zestawienie wyników testów o innych cechach psychometrycznych
i odmiennej skali pomiaru.
Schemat postępowania w wypadku, gdy operujemy wynikami egzaminów mierzonymi
na tej samej skali, można opisać następująco. Przyjmując, że y i x mierzone są na tej
samej skali, definiujemy:

∆ i = y i − xi
Wtedy

(9)

d i = ∆ i , a wartość dodaną szkoły można obliczyć wg wzoru (2).

Jeśli jednak chcielibyśmy uwzględnić zmienne kontrolne, to szacujemy równanie
regresji, gdzie zmienną objaśnianą jest różnica między wynikami egzaminów, a pozostałe zmienne zdefiniowano jak w równaniu (3):

∆ˆ i = αˆ + R ′i βˆ 2 + P ′j βˆ 3

(10)

Wartość dodaną obliczamy wg wzoru (2) na podstawie różnic między rzeczywistą
a oczekiwaną różnicą w wynikach egzaminów:

d i = ∆ i − ∆ˆ i

(11)

Należy zauważyć, że równanie (10) jest równoważne równaniu (3a) przy założeniu, że

β1 = 1 .

Tak więc równanie (10) stanowi szczególną postać równania (3a),

odpowiadający mu model jest więc mniej ogólny. Modele bezpośrednio wyjaśniające
wzrost wiedzy, w rodzaju przedstawionego za pomocą równania (10), opierają się na
innych założeniach co do rozwoju ucznia, niż modele opisane za pomocą równania (3a)
i w większości wypadków prowadzą do uzyskania innych rezultatów (por. McCaffrey
i in., 2005).
Zastosowanie tej metody do wyników egzaminów w Polsce, operujących różną skalą
pomiaru, prowadzi do uzyskania oszacowań wartości dodanej, które nie są neutralne
względem poziomu uczniów w szkołach. Wynika to z różnego rozkładu wyników
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Dla przykładu przekształciłem wyniki
sprawdzianu z 2002 roku i części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego z 2005 roku w zmienne standaryzowane o średniej 500 i odchyleniu standardowym 100. Na wykresie poniżej przedstawiono średnie warunkowe różnic między tak
zestandaryzowanymi wynikami egzaminów w odniesieniu do wyników sprawdzianu.
Wykres 2. Średnie warunkowe różnic między zestandaryzowanymi wynikami egzaminów
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Widać, że w tym wypadku zastosowanie różnic między wynikami egzaminów do
szacowania wartości dodanej sztucznie podnosi wartość dodaną dla szkół, gdzie
przeważają uczniowie, którzy uzyskali na sprawdzianie mniej niż 20 punktów. Tak
więc ta prosta metoda, choć wydaje się intuicyjna, a przez wielu uznawana jest za
naturalną i uzasadnioną, zdecydowanie nie jest odpowiednim sposobem szacowania
wartości dodanej.

2.6. Modele dwuletnie a wieloletnie
W wypadku szacowania EWD przez regresję wyniku danego ucznia z wcześniejszego
egzaminu na wynik późniejszy, w rodzaju regresji opisanej za pomocą równań (3) lub
(3a), zakłada się, że wcześniejszy wynik ucznia zawiera informacje na temat jego
zdolności, przebiegu kształcenia, środowiska rodzinnego i innych zmiennych wpływających na poziom umiejętności, w tym nakładów szkolnych i jakości nauczania we
wcześniejszych placówkach. Ponadto, ze względu na brak możliwości uwzględnienia
takich charakterystyk jak zdolności ucznia i poziom jego motywacji, najczęściej
przyjmuje się założenie, że w podobny sposób wpływają one na wyniki w kolejnych
latach, a i ich efekty charakteryzuje takie samo tempo zaniku (por. Ladd, Walsh, 2002).
Takie założenia są niezbędne, o ile dysponujemy jedynie dwoma wynikami egzaminów.
Badania pokazują jednak, że są one nieprawdziwe, przynajmniej w wypadku
możliwych do sprawdzenia zmiennych mierzalnych, i mogą silnie wpływać na wartość
dodaną.
Założenia te można uchylić, modelując wzrost wiedzy ucznia z wykorzystaniem
wyników egzaminów z kilku lat. W ten sposób można uwzględnić wpływ nakładów
edukacyjnych i nauczycieli w poszczególnych latach nauki, a także ich opóźnione
efekty w kolejnych latach. Odpowiednio wyspecyfikowane modele wieloletnie dają
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bardziej precyzyjne i mniej obciążone oszacowania wartości dodanej. Są to jednak
modele znacznie bardziej skomplikowane, wymagające zarówno pod względem zasobu
danych, jak i metod obliczeniowych6.
Przewagę modeli wieloletnich nad dwuletnimi ukazuje prosty, ale nie tak daleki od
polskich realiów, przykład: załóżmy, że wszyscy uczniowie gimnazjum G1 uczęszczali
do szkoły podstawowej SP1, a wszyscy uczniowie gimnazjum G2 uczęszczali do szkoły
podstawowej SP2. Przyjmijmy też, że grupa uczniów obydwu szkół ma identyczny
rozkład istotnych dla wzrostu wiedzy cech indywidualnych i obydwa gimnazja
charakteryzuje identyczna jakość nauczania, jednak nauczyciele SP1 wypracowali
wyższą wartość dodaną, przez co ich uczniowie osiągnęli znacznie wyższe wyniki na
sprawdzianie, niż uczniowie SP2. O ile efekty pracy nauczycieli z SP1 mają identyczny
jak w wypadku sprawdzianu, ale opóźniony w czasie wpływ na wynik egzaminu
gimnazjalnego, to G1 i G2 uzyskają podobną wartość dodaną w modelu dwuletnim.
O ile jednak efekty pracy nauczycieli ze szkoły podstawowej zanikają wraz z upływem
czasu, to wartość dodana G1 szacowana poprzez model dwuletni będzie zaniżona.
W skrajnym wypadku, gdy efekty pracy w szkole podstawowej nie mają żadnego
wpływu na egzamin gimnazjalny, różnica między wartością dodaną G1 i G2 będzie
zbliżona do wartości dodanej wypracowanej w SP1.
Ten prosty przykład pokazuje intuicję leżącą u podstaw rozwijania wieloletnich modeli
wartości dodanej. Umożliwiają one uwzględnienie wpływu nauczycieli i nakładów z lat
wcześniejszych, które – jak pokazują badania – mają duże znaczenie (por. Rivkin i in.,
2005), oszacowanie stopnia deterioracji tego wpływu, a także modelowanie interakcji
między zmiennymi w różnych latach. Trzeba jednak zaznaczyć, że modele wieloletnie
wymagają testowania uczniów w kolejnych latach, a także zbierania danych
indywidualnych i ich łączenia między latami. W wypadku Polski wprowadzenie modeli
wieloletnich wymagałoby daleko idących zmian w systemie egzaminów zewnętrznych
i systemie zbierania danych edukacyjnych.

3. Wiarygodność oszacowań wartości dodanej
3.1. Mediana, średnia i inne miary tendencji centralnej
W powyższych przykładach EWD liczona jest jako miara tendencji centralnej
indywidualnych różnic między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi uczniów.
Najczęściej stosowaną miarą tego typu jest średnia, czasem wykorzystuje się też
medianę. W wypadku prób o dużych liczebnościach i rozkładach zbliżonych do
normalnego, różnica między nimi dąży do zera. Jednak dla prób mniejszych, w sytuacji,
gdy często występują wartości odstające (ang. outliers), mediana okazuje się bardziej
odporną statystyką (ang. robust). Mediana i średnia różnią się także, gdy mamy do
6

Por. McCaffrey i in., 2004, 2005. W tych pracach można znaleźć szczegółową analizę metod tego typu
i bogate odniesienia do literatury.
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czynienia z rozkładami skośnymi. Wybór jednej z tych statystyk zależy nie tylko od
empirycznego charakteru analizowanych danych, ale i od założeń przyjętych co do
tego, jakie cechy chcemy mierzyć, wykorzystując je.
W kontekście EWD mediana będzie lepszą miarą, jeśli interesuje nas przede wszystkim
poziom uczniów przeciętnych dla całej grupy (klasy lub szkoły). Średnia natomiast
będzie brała pod uwagę zmiany w wynikach zarówno pojedynczych osób, jak i mniejszych grup, które nie będą miały znaczenia dla poziomu mediany, o ile dotyczą
uczniów o relatywnie niskich lub wysokich osiągnięciach w stosunku do całej grupy
(szkoły lub klasy). Kluczowym pytaniem jest to, czy w wypadku większości szkół
mamy do czynienia z występowaniem wartości skrajnych, czy też ze skośnością
rozkładów, a także interpretacja przyczyn, dla których tak się dzieje. Wartości skrajne
mogą tworzyć uczniowie, którzy niepoważnie potraktowali jeden z egzaminów lub też
z przyczyn losowych osiągnęli wynik zupełnie nieodpowiadający ich rzeczywistym
zdolnościom i wiedzy. Nie chodzi tu o losowy błąd pomiaru, który w tym samym
stopniu dotyczy wszystkich uczniów, ale raczej o sytuację, gdy uczeń w dramatyczny
sposób zaniża swój wynik (np. ze względu na bardzo złe samopoczucie lub gdy
z powodu braku chęci w ogóle nie wypełnia testu). W takich okolicznościach jego
indywidualna różnica między rzeczywistym a oczekiwanym wynikiem może być
bardzo duża, co dla mniejszych szkół może mieć kluczowe znaczenie dla ich wartości
dodanej, o ile do jej szacowania wykorzystujemy średnią z indywidualnych różnic.
Warto zauważyć, że indywidualne różnice o skrajnie dużych wartościach mogą być
zarówno dodatnie, gdy uczeń nadspodziewanie źle napisał wcześniejszy egzamin, jak
i ujemne, gdy nadspodziewanie źle napisał egzamin późniejszy.
Jeśli opisane powyżej sytuacje są dominującym problemem w precyzji szacowania
wartości dodanej, to celowe jest wykorzystanie mediany lub innej z „odpornych” miar,
o których za chwilę. Jednak możliwe jest także, że niektóre szkoły osiągają ponadprzeciętne rezultaty z całymi grupami uczniów słabszych lub lepszych. Jeśli wartość dodana
szacowana jest przez medianę, to dla tych szkół pozostanie ona na tym samym
poziomie, jak gdyby nie podejmowały one dodatkowego wysiłku. Te przykłady pokazują, że wybór pomiędzy średnią i medianą może być kluczowy i musi być uzasadniony
celem stawianym przed metodami szacowania EWD. W badaniach używane są także
inne miary, które łączą cechy mediany i średniej: średnia obcięta (ang. trimmed-mean),
czyli średnia liczona z próby po wyłączeniu odpowiedniego procenta obserwacji
skrajnych (np. dla poziomu 10% wyłącza się obserwacje z wartościami mniejszymi niż
1. decyl i większymi niż 9. decyl), czy też cała grupa znacznie bardziej skomplikowanych obliczeniowo, tzw. M-estimators (por. Huber, 2003). Średnia obcięta stanowi
niejako kompromis między medianą i średnią. Z jednej strony jest odporna na wartości
skrajne, a z drugiej w większym stopniu niż mediana reaguje na zmiany w kształcie
rozkładu. Jest też stosunkowo prosta obliczeniowo, co razem powoduje, że często
wykorzystuje się ją w badaniach, gdzie ze względu na niewielkie próby i dużą liczbę
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obserwacji odstających średnia jest nieodpowiednią miarą tendencji centralnej. Warto
rozważyć jej zastosowanie do szacowania EWD.

3.2. Ocena wiarygodności statystycznej wartości dodanej
Wartość dodaną, obliczaną powyższymi metodami, można traktować jako statystykę
z losowej próby uczniów określonej szkoły. Inaczej mówiąc, przyjmujemy, że uczniowie w danym roku stanowią losową próbkę jakości nauczania ich placówki. Takie
podejście do wartości dodanej wydaje się uzasadnione, o ile w rzeczywistości interesują
nas nie poszczególni uczniowie, lecz jakość pracy szkoły lub jej nauczycieli.
Konsekwencją takiego podejścia jest uznanie wartości dodanej za wartość losową, dla
której niezbędne jest określenie precyzji oszacowania. Powszechnie stosowane jest
podawanie przedziałów ufności, jakie z określonym prawdopodobieństwem zawierają
prawdziwą wartość dodaną. W badaniach naukowych przyjmowanym poziomem jest
99%, 95% lub 90%. Oznacza to odpowiednio, że w 1%, 5%, 10% wypadków przedział
ufności może nie zawierać prawdziwej wartości dodanej.
Przy standardowym podejściu obliczenie przedziałów ufności nie sprawia większego
problemu i dokonane może być za pomocą wzorów zamieszczonych w każdym
podręczniku statystyki. Precyzja oszacowania, a więc szerokość przedziałów ufności,
zależeć będzie nie tylko od przyjętych założeń (współczynnika ufności), ale przede
wszystkim od liczby uczniów zdających egzamin i zróżnicowania ich wyników. Przy
tym wyniki uczniów w kolejnych latach można traktować jako kolejną próbkę jakości
pracy szkoły i włączając je do analizy, zwiększać precyzję oszacowań. Także włączenie
zmiennych kontrolnych zwiększających moc wyjaśniającą modelu powinno podnosić
precyzję oszacowań. Dodatkowo zastosowanie odpornych miar tendencji centralnej
w rodzaju średniej obciętej, zamiast średniej z całej próby, spowoduje wzrost precyzji
oszacowań, o ile mamy do czynienia ze znaczną liczbą wartości odstających. Jeśli
jednak mamy do czynienia z rozkładami bliskimi normalnemu, to średnia z całej próby
będzie miarą najbardziej precyzyjną.
Trzeba zaznaczyć, że precyzja, z jaką oszacowana zostanie wartość dodana, może być
niewielka. Analizując badania amerykańskie, wielu autorów podkreśla, że nawet
wykorzystanie złożonych zbiorów danych, z wynikami egzaminów z wielu lat i szerokim zestawem zmiennych kontrolnych, prowadzi do oszacowań, które nie pozwalają
rozróżnić efektów nauczania większości szkół. Może to oznaczać, że np. dla ¾ szkół na
podstawie uzyskanych rezultatów nie można stwierdzić, które z nich charakteryzuje
wyższa lub niższa jakość nauczania. Tym bardziej, jeśli stosowane są „bezpieczne”
kryteria statystyczne, zmniejszające ryzyko popełnienia błędu (np. wysoki
współczynnik ufności lub szacowanie wartości dodanej jako efektu losowego, a nie
stałego, powodujące tzw. shrinking). Stąd niektórzy autorzy powątpiewają w sens
wykorzystania wartości dodanej do tworzenia rankingu szkół (por. Meyer, 1997), a inni

26

wskazują, że główną z niej korzyścią jest możliwość określenia szkół lub nauczycieli,
którzy zdecydowanie odstają od przeciętnej (por. McCaffrey i in., 2005).
Dla innych niż średnia miar tendencji centralnej, w wypadku, gdy empiryczne rozkłady
różnic między przewidywanymi a rzeczywistymi wynikami uczniów będą dla wielu
szkół odbiegać od normalnych, celowe może być szacowanie przedziałów ufności przez
tzw. bootstraping. Jest to metoda wykorzystująca znaczne możliwości obliczeniowe
współczesnych komputerów, polegająca na obliczaniu statystyk z próbek tworzonych
przez wielokrotne losowanie ze zwracaniem z analizowanej próby. W ten sposób można
oszacować rozkład statystyki, np. średniej obciętej, bez przyjmowania założeń o rozkładzie zmiennej, dla której tę statystykę obliczamy. O ile rozkład ten odbiega od normalnego, to oszacowane tą metodą przedziały ufności dla statystyk innych niż średnia
będą się różnić od uzyskanych standardowymi metodami. W szczególności, nie muszą
być one symetryczne. Obecnie wiele pakietów statystycznych umożliwia szacowanie
przedziałów ufności dowolnych statystyk przez bootstraping.
Kwestia wyboru metody oceny wiarygodności statystycznej i jej prezentacji może być
rozważana jedynie w odniesieniu do rzeczywistych danych oraz przyjętych w systemie
rozwiązań. Przy tym kluczowym problemem jest nie tyle określenie przedziałów
ufności, co znalezienie sposobu na ich odpowiednie przedstawienie rodzicom i szkołom. Trzeba jednak podkreślić, że pominięcie wiarygodności statystycznej wartości
dodanej daje nieprawdziwy obraz jakości nauczania w szkołach i podważa sens
wprowadzania takiej informacji do systemu. Faktem jest, że dwie szkoły o różnej wartości dodanej, których przedziały ufności zawierają wspólny odcinek, mogą mieć w rzeczywistości takie same osiągnięcia. Rozwijanie świadomości tych zagadnień oraz
opracowanie metod ich odpowiedniej publikacji jest równie ważne, jak doskonalenie
metod szacowania i oceny precyzji wartości dodanej. Pomijanie tych aspektów może
prowadzić do utraty zaufania wobec całego systemu egzaminów zewnętrznych.

4. Podsumowanie
Wymienione w powyższym tekście metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej
stanowią propozycje, które należy przetestować w badaniach na rzeczywistych danych
z egzaminów zewnętrznych w Polsce. Do kluczowych kwestii, które należy rozważyć
w odniesieniu do danych empirycznych, należą tu:
porównanie rezultatów różnych metod szacowania EWD
odpowiednia specyfikacja równań regresji (dobór zmiennych i określenie
zależności funkcyjnych),
wybór statystyk do oceny tendencji centralnej jako miary EWD,
ocena precyzji EWD,
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opracowanie sposobów prezentacji uzyskanych wyników wraz z informacją o ich
statystycznej wiarygodności.
Zarysowane problemy mogą być rozstrzygnięte jedynie w oparciu o dyskusję nad wynikami badań empirycznych w szerokim gronie obejmujących zarówno ekspertów, jak
i osoby pragnące wykorzystać uzyskane w ten sposób informacje dla rozwijania systemu oświaty w Polsce.
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Maciej Jakubowski

Empiryczna analiza metod szacowania
edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
1. Wprowadzenie
Wybór metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej (dalej EWD) może mieć
znaczny wpływ na pozycję danej szkoły względem innych placówek. Wybór ten jest
o tyle trudny, że dotyczy zarówno kwestii metodologicznych i technicznych, jak i normatywnych. W praktyce łącznie trzeba rozważać pytania o to, co powinna mierzyć
EWD, w jakim stopniu dana metoda jest precyzyjna, czy jest ona łatwa do
zaimplementowania. Przy tak skromnych zasobach danych nie zawsze możliwe jest
określenie czynników decydujących o różnicach między wynikami poszczególnych
metod. Stąd w niniejszym opracowaniu przyjmuję podejście, w którym metody oceniam
zarówno wg przyjętych teoretycznie kryteriów, jak i tego, w jaki sposób różnią się one
od siebie pod względem rzeczywistych, końcowych rezultatów. Zakładam, że o ile
metody różniące się pod względem normatywnym dają podobne wyniki, to wybór
między nimi nie ma większego praktycznego znaczenia. Co innego, gdy różnice te
w rzeczywistości są znaczące.
Celem tego opracowania jest określenie wpływu wyboru metody szacowania EWD na
porządek gimnazjów. Naświetlenie teoretycznych różnic między metodami w połączeniu ze wskazaniem empirycznych problemów związanych z charakterem wyników
sprawdzianu szóstoklasistów z 2002 roku i egzaminu gimnazjalnego z 2005 roku daje
podstawę do świadomego wyboru ostatecznej metody szacowania wartości dodanej. Do
najważniejszych kwestii należą: wybór modelu szacowania wartości dodanej i jego
specyfikacja, problem obserwacji odstających i niedoskonałości pomiaru dla uczniów
o niskich wynikach ze sprawdzianu, wybór miary tendencji centralnej i sposobu
szacowania jej wiarygodności statystycznej.
Kwestie te rozważam poniżej, zadając proste pytanie: w jaki sposób zmiana metody
wpływa na przesunięcia w uszeregowaniu szkół? Szukając odpowiedzi na to pytanie,
postępuję następująco. Dla zbioru wszystkich szkół przekształcam EWD uzyskaną daną
metodą w zmienną o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1. Dla metody X tak
wystandaryzowaną EWD oznaczam jako std(EWDX). Następnie, dla dwóch wybranych metod: bazowej (np. A) oraz alternatywnej (np. X), obliczam dla każdej szkoły i
różnicę:
∆AXi = std(EWDAi) - std(EWDXi)
Rozkład tak obliczonych różnic wykorzystuję do zbadania, w jaki sposób zmiana metody bazowej na alternatywną wpływa na uszeregowanie szkół mierzone
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w standaryzowanych jednostkach EWD. Rozkłady te ukazuję za pomocą wykresów
w rodzaju poniższego, gdzie porównano różnice obliczone wg powyższego schematu
między metodami A oraz X z różnicami między A i Z.
Wykres 1. Prezentacja wpływu zmiany metody na przesunięcia w uszeregowaniu szkół

Wykres ten, nazywany często „skrzynkowym” lub „pudełkowym” (ang. box-plot) jest
bardzo pomocny w porównaniu rozkładów kilku zmiennych. Podstawę jego wyznaczania stanowi różnica między 1. a 3. kwartylem (między medianami grup obserwacji
poniżej i powyżej mediany w całej próbie), którą nazywamy rozstępem ćwiartkowym
(lub kwartalnym) i oznaczamy jako IQR (ang. inter-quartile range). Na wykresie
obszar zaciemniony obejmuje wszystkie obserwacje między 1. a 3. kwartylem, a linia
wewnątrz oznacza medianę. Linia wychodząca z zaciemnionego obszaru i zakończona
pionowymi kreskami obejmuje obserwacje między 1. kwartylem, pomniejszonym
o 1,5*IQR, a 3. kwartylem, powiększonym o 1,5*IQR. Obserwacje spoza tego zakresu
zostały pominięte na wykresie i najczęściej przyjmuje się, że są to obserwacje
odstające. Są one nieliczne i reprezentować będą szkoły, na które zmiana metody
wpływa w sposób daleko inny niż na większość placówek7. Podsumowując – wykres
obejmuje placówki, dla których zmiana w uszeregowaniu zawiera się w przedziale:
{ Q1 – 1,5 * IQR ; Q3 + 1,5 * IQR }
gdzie Q1 to pierwszy kwartyl, Q3 to trzeci kwartyl, a IQR równe jest różnicy Q3-Q1.
Z wykresu 1. można wnioskować, że zmiana metody A na X powoduje znacznie
mniejsze przesunięcia w uszeregowaniu szkół niż zmiana metody A na Z. Przesunięcia
mierzone są w odchyleniu standardowym EWD liczonym dla populacji szkół. Dla
rozkładu normalnego oznaczałoby to, że np. szkoła, która przy metodzie bazowej
znajduje się w środku uszeregowania 3000 szkół przesunie się o ok. 1000 pozycji, o ile
zmiana metody spowoduje zmianę jej EWD o jedno odchylenie standardowe. Jednak
7

Dla rozkładu normalnego obserwacje nie objęte wykresem stanowią ok. 0,7% ogółu. Jednak w analizowanych tu przypadkach rozkłady EWD szkół odbiegają od normalnego.
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jeżeli szkoła leży na krańcu rozkładu, zmiana w rankingu szkół będzie mniejsza, mimo
tak samo dużej zmiany w standaryzowanej EWD. Z wykresu 1. można więc wnioskować, że przejście od metody bazowej A do metody X ma nikły wpływ na
uszeregowanie szkół (zdecydowana większość placówek zmienia swoją pozycję
o mniej niż 0,2 odchylenia standardowego). Silniejszy wpływ na zmiany w uszeregowaniu ma przejście od A do Z, jednak także tu przesunięcia nie są z praktycznego
punktu widzenia duże, ponieważ połowa szkół zmieni swoją pozycję o mniej niż 0,2,
a zdecydowana większość o mniej niż ½ odchylenia standardowego.
Rozkłady EWD uzyskane metodami analizowanymi poniżej są pod względem kształtu
bardzo podobne. Dla jednej z tych metod w odległości 1 odchylenia standardowego od
średniej leży ok. 76% szkół, a w odległości 2 odchyleń standardowych 95%. Rozkład
EWD jest więc znacznie bardziej skupiony wokół średniej i posiada dłuższe „ogony”
niż rozkład normalny. Inaczej mówiąc, nawet niewielkie zmiany standaryzowanej EWD
mogą powodować znaczne przesunięcia w rankingu gimnazjów. Przyjmuję jednak, że
EWD powinna być interpretowana jako wartość leżąca w odpowiadającym jej
przedziale ufności, podawanym w skali punktowej, centylowej, decylowej lub nawet
staninowej. Przez to niewielkie zmiany w uszeregowaniu szkół liczone w standaryzowanej EWD powodować będą zmiany przedziałów ufności, które w większości
wypadków nadal będą się pokrywać. Inaczej mówiąc, przy takiej interpretacji niewielkie zmiany EWD zazwyczaj nie zmienią w istotny sposób oceny jakości pracy
szkoły.
Poniżej dokonam także porównań wpływu zmiany metody na uszeregowanie szkół
w podziale na grupy. W takim wypadku poszczególne „pudełka” mogą być przesunięte
w lewo lub prawo. Przesunięcie w lewo oznaczać będzie, że zmiana metody bazowej na
inną powoduje w danej grupie wzrost przeciętnej EWD, a więc jest dla tej grupy
korzystna. Wynika to z tego, że przesunięcie zawsze obliczam jako różnicę między
standaryzowanym EWD policzonym metodą bazową a standaryzowanym EWD obliczonym metodą alternatywną, tak więc jeśli EWD liczone metodą bazową jest dla
większości szkół z tej grupy niższe, to przeciętna tych różnic będzie ujemna.

2. Specyfikacja zależności funkcyjnej między wynikami egzaminów
W tej części za podstawową metodę szacowania EWD przyjmuję metodę jej obliczania
jako tendencji centralnej dla każdej szkoły z reszt równania regresji oszacowanego dla
całej populacji uczniów. W tym wypadku podstawowym wyborem jest określenie
zależności funkcyjnej między wynikami egzaminów. W dalszej części analizuję też
różnice między oszacowaniami uzyskanymi tą i innymi metodami.
Zacznijmy od przedstawienia histogramów wyników sprawdzianu z 2002 roku oraz
egzaminu z 2005 roku.

31

Wykres 2. Histogramy indywidualnych wyników sprawdzianu (2002) i egzaminu
gimnazjalnego (2005)

Na wykresach widać, że rozkłady wyników sprawdzianu oraz dwóch części egzaminu
gimnazjalnego istotnie się różnią. Kluczowy problem stanowi tu skośność rozkładu
wyników sprawdzianu, a przede wszystkim niewielka liczba uczniów z niską liczbą
punktów. Różnice te mogą wpływać na kształt zależności między wynikami egzaminów. Przyjrzyjmy się zatem wykresom rozrzutu wyników egzaminu gimnazjalnego
(oś Y) w odniesieniu do wyników sprawdzianu.
Wykres 3. Sprawdzian a suma punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym
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Na wykresie zaznaczono wyniki uczniów wraz z dopasowaną do nich prostą (linia
przerywana) oraz krzywą (linia ciągła)8. Widać, że zależność między sumą punktów
egzaminu gimnazjalnego a wynikami sprawdzianu nie jest liniowa. Przyjrzymy się podobnym wykresom dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
Wykres 4a. Sprawdzian a wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

Wykres 4b. Sprawdzian a wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego

Na wykresach widać, że w wypadku części humanistycznej zależność liniowa między
wynikami egzaminów dobrze opisuje większość obserwacji, jednak dla niższych
wyników sprawdzianu przewiduje nieco niższe rezultaty uczniów niż w rzeczywistości.
Dla części matematyczno-przyrodniczej zależność między wynikami egzaminów jest
zdecydowanie krzywoliniowa.

8

Krzywa stanowi najlepsze dopasowanie do analizowanych danych i wykreślona została metodą lokalnych
regresji (tzw. „lowess”).
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Wybór postaci funkcyjnej powinien opierać się na odpowiednim kryterium. Ze względu
na cel prowadzonej analizy uzasadniony jest taki dobór postaci funkcyjnej, aby dla
każdego poziomu wyników sprawdzianu średnia warunkowa reszt z równania regresji
była jak najbliższa zeru. Specyfikacja, która spełnia takie kryterium, będzie neutralna
pod względem poziomu uczniów uczęszczających do szkoły. Inaczej mówiąc, w podobny sposób będzie traktować gimnazja z uczniami o przeciętnie niskich, jak i wysokich
wynikach sprawdzianu. Trzeba od razu zaznaczyć, iż takie kryterium zakłada, że
mierząc jakość szkoły, pomijamy różnice w tempie przyrostu wiedzy uczniów o różnych jej poziomach na progu gimnazjum. Inaczej mówiąc, dopasowując jak najlepiej
krzywą do rzeczywistych wyników, nie bierzemy pod uwagę, że krzywoliniowa
zależność między wynikami egzaminów może wynikać z tego, że np. uczniowie o wyższym wyniku ze sprawdzianu robią większe postępy w gimnazjum. W ten sposób
pomijamy, czy też raczej wyłączamy przy szacowaniu wartości dodanej, wpływ różnic
w tempie uczenia się uczniów. Jest to uzasadnione, o ile naszym celem jest ocena
jakości nauczania szkoły niezależnie od poziomu jej uczniów.
Nieliniową zależność między wynikami egzaminów w całej próbie można opisać przez
tzw. regresję „kawałkami” (ang. piecewise regression). W takim wypadku zakładamy
innego rodzaju związek między wynikami egzaminów dla różnych przedziałów
wartości zmiennej niezależnej, czyli wyników sprawdzianu. W analizowanym
kontekście uzasadnieniem dla regresji „kawałkami” jest fakt niewielkiego zróżnicowania wyników egzaminu gimnazjalnego dla uczniów o niskim wyniku ze sprawdzianu,
szczególnie dla części matematyczno-przyrodniczej. Pokazuje to wykres poniżej. Prosta
dopasowana do danych dla niskich wyników sprawdzianu jest niemal pozioma (linia po
lewej), co świadczy o tym, że w tym przedziale wynik sprawdzianu jest słabym
predyktorem osiągnięć w części matematyczno-przyrodniczej. Dla wyższych wyników
natomiast mamy do czynienia z zależnością krzywoliniową, którą opisano tutaj funkcją
kwadratową (przerywana linia). W tym przedziale prosta (linia ciągła po prawej)
stanowi znacznie gorsze dopasowanie.
Wykres 5. Relacja między wynikami egzaminów dla różnych rezultatów sprawdzianu
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Widać, że wybór postaci funkcyjnej równania regresji nie jest zadaniem łatwym i wymaga zastosowania odpowiedniego kryterium. Na kolejnych wykresach przedstawiono
średnie warunkowe z reszt równań regresji o różnej postaci funkcyjnej. Reszty te
według wcześniej opisanego kryterium powinny być jak najbliższe zera, tak, aby nie
faworyzować placówek ze względu na poziom uczniów do nich uczęszczających.
Zacznijmy od sprawdzianu i sumy punktów z egzaminu gimnazjalnego. Do porównania
wybrano równanie regresji z funkcją kwadratową, a także regresję „kawałkami” z punktem załamania dla wyników sprawdzianu równym 10, przy czym w dolnej części
przyjęto funkcję liniową, a w górnej funkcję kwadratową. Tak więc oszacowano
następujące równania:
a) funkcja kwadratowa

yi = α + β1 xi + β 2 xi2 + ε i
b) regresja „kawałkami”

 y i = α + β 1 xi + ε i

2
 yi = α + β1 xi + β 2 ( xi − 10) + β 3 ( xi − 10) + ε i

dla xi ≤ 10
dla xi > 10

gdzie x to wynik sprawdzianu, y suma punktów uzyskana na egzaminie gimnazjalnym,
a ε błąd losowy (reszta). Wyniki oszacowań współczynników regresji dla powyższych
równań przedstawiono w załączniku, a wykres poniżej pokazuje średnie warunkowe
reszt9.
Wykres 6. Średnie warunkowe reszt dla sumy punktów z egzaminu gimnazjalnego

9

W załączniku przedstawiono także oszacowania współczynników równań regresji z podstawowym
zestawem zmiennych kontrolnych (płeć i dysleksja). W istocie wykresy reszt odpowiadają tym równaniom,
jednak są one bardzo podobne dla regresji bez zmiennych kontrolnych.
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Z wykresu widać, że średnie warunkowe reszt regresji kawałkami są bliższe zeru. Dla
wyników ze sprawdzianu powyżej 10 punktów równania regresji w obydwu analizowanych postaciach dają podobne oszacowania, jednak dla szkół z uczniami o niskich
wynikach sprawdzianu regresja z funkcją kwadratową może zaniżać EWD (średnie
reszt tej grupy uczniów są ujemne). W regresji „kawałkami” takiego efektu nie
obserwujemy. Przeprowadzono także regresję, zakładając, że relację między sprawdzianem a egzaminem można opisać funkcją wykładniczą, a więc regresję wyników sprawdzianu na logarytm naturalny wyników egzaminu gimnazjalnego. Uzyskano jednak
znacznie gorsze dopasowanie.
Podobne rezultaty uzyskano dla regresji wyników sprawdzianu na wyniki poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego, przy czym dla części humanistycznej w regresji
„kawałkami” przyjęto jako punkt załamania 15 punktów na sprawdzianie i w obu
„kawałkach” oszacowano funkcję liniową, a dla części matematyczno-przyrodniczej za
punkt załamania przyjęto 17 punktów i dla niższych wyników ze sprawdzianu założono
funkcję liniową, a dla wyższych kwadratową. Rezultaty dopasowań przedstawiono na
wykresach poniżej.
Wykres 7. Średnie warunkowe reszt dla części humanistycznej

Wykres 8. Średnie warunkowe reszt dla części matematyczno-przyrodniczej
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Znaczenie odpowiedniej specyfikacji postaci funkcyjnej równania regresji widać dobrze
na ostatnim wykresie. Przyjęcie funkcji kwadratowej dla opisu związku między wynikami egzaminów spowodowałoby, że uczniowie o niskich wynikach ze sprawdzianu
zaniżaliby szkołom wartość dodaną, bowiem dla tej grupy uczniów różnice między
uzyskaną a przewidywaną liczbą punktów są silnie ujemne. Z drugiej strony trzeba
zauważyć, że taki efekt dotyczy niewielu obserwacji, bowiem uczniów z mniej niż 10
punktami ze sprawdzianu jest w analizowanej próbie jedynie 0,37%. Trzeba więc
zastanowić się, czy zmiana postaci funkcyjnej z liniowej lub kwadratowej na regresję
„kawałkami” wpływa na uporządkowanie szkół. Można przypuszczać, że będzie to
miało znaczenie jedynie dla bardzo specyficznych gimnazjów, w których przeważają
uczniowie o bardzo niskich wynikach ze sprawdzianu.
Wykres poniżej pokazuje, dla jak dużej liczby szkół i jak silnie zmiana specyfikacji
równania regresji zmienia ich pozycję w uszeregowaniu wszystkich placówek. Pierwsze
trzy „pudełka” dotyczą kwestii wyboru między równaniem regresji z funkcją liniową
a kwadratową. Kolejne trzy dotyczą wyboru między równaniem regresji z funkcją
kwadratową a regresją „kawałkami”.
Wykres 9. Wybór postaci funkcyjnej równania regresji a zmiany w uszeregowaniu szkół

Wykresy te pokazują, że dla szacowania edukacyjnej wartości dodanej na podstawie
sumy wyniku z egzaminu gimnazjalnego lub wyniku z części matematyczno-przyrodniczej przejście od funkcji liniowej do kwadratowej ma stosunkowo duże znaczenie.
Nie ma to jednak większego znaczenia dla części humanistycznej. Nie ma też dużego
znaczenia przejście od funkcji kwadratowej do regresji „kawałkami”. Co prawda,
regresja „kawałkami” stanowi lepsze dopasowanie dla wyników uczniów z niskimi
wynikami ze sprawdzianu, to jednak niewielka ich liczba i rozproszenie między
różnymi placówkami powoduje, że nawet błędny dobór postaci funkcyjnej w tym
rejonie nie ma większego znaczenia dla uszeregowania szkół ze względu na EWD.
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Możliwe jest także inne podejście do szacowania edukacyjnej wartości dodanej, poprzez efekty stałe w równaniach regresji. Z metodologicznego punktu widzenia jest to
metoda bardziej właściwa, która w pewnych warunkach może dać znacząco inne
oszacowania. Wykres poniżej pokazuje jednak, że nie jest tak w analizowanym
wypadku. Efekty stałe oszacowano dla wszystkich gimnazjów jednego z województw
i porównano tak uzyskane EWD ze średnią z reszt z podobnych równań regresji, ale bez
efektów stałych. Różnice w standaryzowanych jednostkach EWD pokazuje wykres
poniżej. Tym razem na wykresie zaznaczono także obserwacje odstające (kropki poza
zasięgiem wykresu skrzynkowego).
Wykres 10. Zmiana w uszeregowaniu przy przejściu od EWD szacowanej przez reszty
z równania regresji do EWD szacowanej jako efekt stały

Z wykresu tego widać, że EWD oszacowana jako efekt stały nie różni się zbytnio od
EWD szacowanej jako średnia z reszt regresji. Nawet największe przesunięcia nie
przekraczają 0,2 odchylenia standardowego, a dla zdecydowanej większości szkół są
mniejsze niż 0,1. Nie mniej ciekawą kwestią jest to, czy zmiana sposobu szacowania
EWD wpływa na względną pozycję grup szkół. Na wykresach poniżej pokazano
przesunięcia w podgrupach szkół wydzielonych ze względu na:
średni wynik uczniów danego gimnazjum na sprawdzianie – w ten sposób
utworzono 3 grupy (dolne 33%, środkowe 33% oraz górne 33%);
lokalizację gimnazjum.

38

Wykres 11. Różnice między EWD szacowaną przez reszty a EWD jako efektem stałym
w grupach gimnazjów wydzielonych ze względu na przeciętny poziom wyników
sprawdzianu

Wykres 12. Różnice między EWD szacowaną przez reszty a EWD jako efektem stałym
w grupach gimnazjów wydzielonych ze względu na lokalizację placówki

Z wykresów widać, że przy przejściu od EWD szacowanej na podstawie reszt z równania regresji do EWD szacowanej jako efekt stały, gimnazja w dużych miastach oraz
gimnazja z uczniami o najwyższych przeciętnych wynikach ze sprawdzianu przesuwają
się w uszeregowaniu szkół w górę. Wyrazem tego jest ujemna różnica między standaryzowanymi EWD dla tych grup (za metodę bazową przyjęto EWD z reszt). Tak więc
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wybór mniej metodologicznie poprawnej metody szacowania EWD przez reszty regresji podnosi nieco pozycję szkół wiejskich oraz gimnazjów z uczniami o mniejszym
potencjalne. Należy jednak zauważyć, że zmiany te są bardzo niewielkie, a różnice
między grupami nie przekraczają 0,1 odchylenia standardowego EWD. Z praktycznego
punktu widzenia można je pominąć, co skłania do pozostania przy metodzie szacowania
EWD przez reszty regresji, która jest łatwiejsza obliczeniowo i daje możliwość wyboru
miary tendencji centralnej.
Ciekawe jest też porównanie z najprostszą metodą szacowania EWD, w której przewidywany wynik egzaminu gimnazjalnego danego ucznia obliczany jest jako przeciętny
wynik uczniów o tym samym rezultacie ze sprawdzianu i ewentualnie takiej samej
wartości zmiennych kontrolnych. Na wykresie poniżej przedstawiono średnie oraz
mediany wyników egzaminu gimnazjalnego obliczone dla uczniów o tym samym wyniku na sprawdzianie (pominięto niskie i wysokie wyniki ze sprawdzianu). Te punkty
stanowią punkt odniesienia dla uczniów, podobnie jak wynik przewidywany równaniem
regresji.
Wykres 13. Średnie i mediany wyników z egzaminu gimnazjalnego uczniów o tym
samym wyniku na sprawdzianie

Na wykresie widać, że różnice między medianą a średnią wyników z egzaminu uczniów
o tym samym wyniku na sprawdzianie są stosunkowo niewielkie. Widać też, że choć
wyniki na egzaminie gimnazjalnym rosną wraz z wynikami ze sprawdzianu, to dla
niektórych przedziałów średnie warunkowe, a także mediany, są takie same lub nawet
niższe niż odpowiadające im wartości warunkowe obliczone dla uczniów o wyniku na
sprawdzianie mniejszym o 1. Inaczej mówiąc, nie jest to zależność liniowa, ani nawet
monotoniczna. Powoduje to, że w tej metodzie punktem odniesienia wyniku egzaminu
gimnazjalnego dla ucznia, który uzyskał x + 1 punktów na sprawdzianie, może być
wartość niższa, niż dla ucznia, który uzyskał x punktów na sprawdzianie. Rodzi to

40

zrozumiałe obiekcje. Brak monotoniczności będzie zapewne jeszcze bardziej widoczny,
jeśli chcielibyśmy włączyć do analizy zmienne kontrolne. W takim wypadku średnie
warunkowe (lub mediany) obliczane byłyby dla znacznie mniej licznych, czasem
niewielkich grup uczniów (np. dziewczęta z dysleksją o wyniku ze sprawdzianu
równym 10), a przez to jeszcze bardziej zróżnicowane.
Tak więc metoda ta, choć zachęcająca swoją prostotą, posiada istotne wady i wydaje się
nie najlepszą metodą szacowania EWD. Zobaczmy jednak, w jakim stopniu daje ona
odmienne oszacowania w porównaniu z innymi metodami. Na wykresie poniżej przedstawiono zmiany w uszeregowaniu szkół przy przejściu do tej metody (w wariancie,
gdzie punkty odniesienia oblicza się jako średnie warunkowe) od metody reszt regresji
(wybrano regresję „kawałkami”).
Wykres 14. Zmiana w uszeregowaniu przy przejściu od EWD szacowanej przez reszty
z równania regresji do EWD szacowanej jako odchylenie od średnich warunkowych

Jak widać, różnice w uszeregowaniu szkół są minimalne. Świadczy to o dobrym dopasowaniu postaci funkcyjnej regresji „kawałkami” zarówno dla poszczególnych części,
jak i dla ogólnego wyniku egzaminu gimnazjalnego. Skłania też do porzucenia
najprostszej metody szacowania EWD, która daje podobne oszacowania, ale ma ograniczone możliwości włączenia do analizy zmiennych kontrolnych.
Podsumowując – trzy podstawowe metody szacowania EWD: przez odchylenia od średnich warunkowych, przez reszty równania regresji i efekty stałe, prowadzą przy
odpowiedniej specyfikacji postaci funkcyjnej do podobnych rezultatów. Różnice
między nimi można uznać – z praktycznego punktu widzenia – za możliwe do pominięcia. Za najlepszą specyfikację postaci funkcyjnej można uznać regresję „kawałkami”,
zarówno dla wyników poszczególnych części, jak i całego egzaminu gimnazjalnego.
Jednak z praktycznego punktu widzenia regresja „kawałkami” prowadzi do bardzo
podobnych rezultatów, co równania regresji liniowej z funkcją kwadratową wyników
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sprawdzianu, a nawet funkcja liniowa w wypadku wyników gimnazjalnej części humanistycznej. Takie specyfikacje są więc także dopuszczalne.
Metodę najprostszą – szacowania EWD jako przeciętnego odchylenia od średnich
warunkowych należy odrzucić ze względu na ograniczone możliwości włączenia do
analizy zmiennych kontrolnych. Natomiast metoda efektów stałych nie daje w porównaniu do metody reszt z regresji możliwości wyboru miary tendencji centralnej, co, jak
pokazuję poniżej, ma duże znaczenie. Trzeba jednak zaznaczyć, że wnioski te dotyczą
jedynie wyników sprawdzianu z 2002 roku oraz egzaminu gimnazjalnego z 2005 roku.
W kolejnych latach trzeba będzie ponownie nie tylko oszacować współczynniki równań
regresji, ale także porównać i wybrać odpowiednią postać funkcyjną.

3. Włączenie do analizy zmiennych kontrolnych
Wykorzystanie EWD jako miary jakości pracy szkoły wymaga wprowadzenia do
równań regresji zestawu zmiennych kontrolnych, dzięki którym wyłączono by wpływ
na wzrost wiedzy uczniów czynników, które są niezależne od jakości pracy nauczycieli
i szkoły. Takimi czynnikami może być poziom finansowania i wyposażenie placówki,
ale i płeć, środowisko społeczne, zróżnicowanie uczniów, a także cechy wpływające na
pomiar umiejętności na egzaminie. Lista potencjalnych zmiennych jest bardzo długa
i moim celem w tej części pracy nie jest analiza ich wszystkich. Chciałbym raczej
wskazać, jakie zmienne można bezproblemowo włączyć do równań regresji przy
obecnym stanie wiedzy i baz danych, a także podkreślić problemy interpretacji
rezultatów przy rozszerzaniu ich zestawu. Dla przykładu wybrałem zmienne, które są
przechowywane lub też łatwo mogą zostać skonstruowane z danych gromadzonych
w bazach OKE. Oto one:
płeć,
dysleksja (zarówno na sprawdzianie, jak i na egzaminie gimnazjalnym),
liczba uczniów w klasie gimnazjalnej,
zróżnicowanie poziomu wiedzy uczniów „na wejściu” w klasie gimnazjalnej
(mierzone rozstępem ćwiartkowym wyników sprawdzianu uczniów klasy
gimnazjalnej).
Zmienne te podzieliłem na dwa zestawy: cech indywidualnych (płeć i dysleksja) oraz
cech indywidualnych i klasowych (płeć, dysleksja oraz liczba uczniów w klasie i ich
zróżnicowanie). Zakładam, że włączenie pierwszego zestawu zmiennych do równania
regresji jest konieczne ze względu na różnice w osiąganych wynikach przez chłopców
i dziewczęta, a także przez uczniów z dysleksją i bez. Nie wnikając w powody tych
różnic, należy podkreślić, że ich pominięcie spowoduje, iż EWD gimnazjów będzie
zawyżana lub zaniżana w zależności od procentu np. dziewcząt lub dyslektyków.
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Przykładowo, w badanej próbie uczniowie z dysleksją uzyskali przeciętnie wyższe
wyniki w obydwu częściach egzaminu gimnazjalnego, ale niższe na sprawdzianie. Stąd
szkoły, które mają stosunkowo duży procent dyslektyków będą przeciętnie uzyskiwać
wyższą EWD. Trudno uznać, że mniejszy lub większy udział uczniów z dysleksją jest
zasługą szkoły, a przez to celowe jest uwzględnienie odpowiednich zmiennych w równaniach regresji. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w wypadku płci uczniów,
bowiem przeciętne wyniki dziewcząt i chłopców różnią się. Jednak włączenie zmiennej
określającej płeć będzie miało zapewne mniejsze znaczenie ze względu na równomierne
rozłożenie proporcji dziewcząt i chłopców między szkołami, choć i tu istnieją wyjątki
(np. żeńskie gimnazja).
Nieco inną sytuację mamy w wypadku drugiego zestawu zmiennych. Wpływ liczby
uczniów w klasie jest kwestią kontrowersyjną. Intuicyjnie stanowi on ważny zasób
szkoły i powinien być brany pod uwagę przy porównaniu efektów pracy pedagogów.
Wiele osób zgodzi się, że praca w mniejszej klasie jest łatwiejsza, z czego można
wnioskować, że szkołom z mniej licznymi oddziałami łatwiej będzie wypracować
wyższą wartość dodaną. Podobnie w wypadku zróżnicowania uczniów – wiele osób
przypuszcza, że im jest ono mniejsze, tym łatwiejsze jest zadanie szkoły i nauczyciela.
Jednak badania nie potwierdzają jednoznacznie tych wniosków. Według wielu znanych
badaczy liczba uczniów w klasie nie wpływa na wyniki, a niektórzy wskazują, że
w większych klasach silniejsze są pozytywne oddziaływania kolegów, co może sprzyjać
podnoszeniu wiedzy. W badaniach polskich stwierdzono, że mniejsze klasy uzyskują
przeciętnie lepsze wyniki, mimo pozornej pozytywnej korelacji między liczbą uczniów
w klasach a ich osiągnięciami10. W wypadku zróżnicowania klas trudno szukać w wynikach badań jednoznacznych wskazówek co do tego, w jaki sposób wpływa ono na
wzrost wiedzy uczniów. Wiele wskazuje, że końcowy efekt zależy m.in. od poziomu
wiedzy uczniów w klasie i kontekstu społecznego, w jakim szkoły funkcjonują. Należy
też podkreślić, że zróżnicowanie uczniów w klasie jest uwarunkowane zarówno
lokalizacją i wielkością gimnazjum (w jednoklasowych gimnazjach wiejskich zapewne
będzie ono mniejsze niż w większych szkołach lub szkołach miejskich), jak i polityką
dzielenia uczniów na oddziały przez dyrektora. Z jednej strony jest to więc czynnik uwarunkowany zewnętrznie i powinien być brany pod uwagę przy ocenie szkoły,
a z drugiej jest on efektem świadomej decyzji władz placówki i w takim wypadku nie
powinien być wyłączany przy szacowaniu EWD.

10

Maciej Jakubowski, Paweł Sakowski, 2005, Quasi-Experimental Estimates of Class Size Effect in
Primary Schools in Poland, wersja robocza dostępna na: www.wne.uw.edu.pl/mjakubowski w zakładce
Publikacje.
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Te krótkie rozważania pokazują, na jakie problemy natykamy się, pragnąc włączyć do
równań regresji zmienne, których wpływ wielu osobom wydaje się prosty i intuicyjny.
Odkładając dyskusję nad kolejnymi cechami, których włączenie należałoby rozważyć
przy szacowaniu EWD, chciałbym w tym miejscu pokazać, w jaki sposób uwzględnienie opisanych powyżej zmiennych wpływa na uszeregowanie placówek względem
EWD. Na wykresach poniżej porównałem EWD oszacowane przez regresję wyników
sprawdzianu na wyniki egzaminu gimnazjalnego bez zmiennych kontrolnych z EWD
oszacowanym przez regresję:
ze zmiennymi indywidualnymi (płeć i dysleksja) – oznaczone na wykresach jako
„płeć + dysleksja”;
ze zmiennymi indywidualnymi i zmiennymi na poziomie klasy (liczba uczniów
oraz zróżnicowanie ich wyników ze sprawdzianu) – oznaczone na wykresach jako
„… + zm. kontrolne”.
Oszacowania współczynników regresji przedstawiłem w załączniku.
Zacznijmy od zmian w uszeregowaniu dla wszystkich gimnazjów i obydwu części
egzaminu gimnazjalnego.
Wykres 15. Zmiany w uszeregowaniu szkół po wprowadzeniu zmiennych kontrolnych

Widać, że wprowadzenie dodatkowych zmiennych kontrolnych silniej zmienia uszeregowanie szkół niż włączenie do równań regresji jedynie cech indywidualnych. Ważną
kwestią jest to, czy włączenie dodatkowych zmiennych zmienia pozycję grup szkół
wyznaczonych ze względu na pewne cechy. Podobnie jak w poprzedniej części
opracowania, gimnazja podzieliłem ze względu na: średni wynik ich uczniów ze sprawdzianu oraz lokalizację. Wyniki dla części humanistycznej przedstawiają wykresy poniżej. Dla części matematyczno-przyrodniczej uzyskano niemal identyczne rezultaty.
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Wykres 16. Zmiany w uszeregowaniu szkół po wprowadzeniu zmiennych kontrolnych
w podgrupach wydzielonych ze względu na lokalizację gimnazjum

Wykres 17. Zmiany w uszeregowaniu szkół po wprowadzeniu zmiennych kontrolnych
w podgrupach wydzielonych ze względu na przeciętne wyniki uczniów na sprawdzianie

Z powyższych wykresów jednoznacznie wynika, że choć włączenie cech indywidualnych zmienia uszeregowanie szkół, to jednak w sposób niezależny od lokalizacji
szkoły czy też przeciętnego poziomu wiedzy jej uczniów. Stąd włączenie tych
zmiennych do analizy nie budzi obaw. Inaczej jest w wypadku poszerzonego zestawu
zmiennych kontrolnych. Włączenie do analizy liczby uczniów i ich zróżnicowania na
poziomie klasy powoduje, że szkoły z uczniami o wyższych wynikach na sprawdzianie oraz gimnazja miejskie przesuwają się w dół uszeregowania na korzyść szkół
z uczniami o niższych wynikach na sprawdzianie i szkół wiejskich. Inaczej mówiąc,
zmienne te są skorelowane z czynnikami mierzącymi wpływ środowiska społecznoekonomicznego uczniów i szkół, a ich wprowadzenie do równania regresji powoduje,
że w niekontrolowany sposób czynniki te będą wpływać na wielkość oszacowanej
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EWD11. Jest to typowy problem w analizach edukacyjnych, kiedy często nie wiemy,
w jaki sposób zmienne w modelu skorelowane są ze zmiennymi pominiętymi. Przy
obecnym stanie wiedzy i zasobach danych włączanie kolejnych zmiennych budzi przez
to zrozumiałe obawy i może podważać sens uzyskanych oszacowań EWD.

4. Wybór miary tendencji centralnej
Kolejną kwestią do rozwiązania jest wybór miary tendencji centralnej, która posłuży do
obliczenia wartości dodanej dla danej szkoły (lub klasy). Najczęściej stosowaną miarą
tendencji centralnej jest średnia, która jest dobrą miarą dla dużych prób i rozkładów
zbliżonych do normalnego. W rzeczywistości jednak, gdy występują obserwacje
odstające (ang. outliers), i pracujemy z mniejszymi próbami, średnia nie jest odpowiednią miarą tendencji centralnej. W takim wypadku, a jest to potencjalnie sytuacja, przed
jaką stajemy, szacując EWD, należy rozważyć zastosowanie odpornych miar (ang.
robust) w rodzaju mediany, średniej obciętej (ang. trimmed-mean) lub szeregu bardziej
skomplikowanych obliczeniowo tzw. M-estimators.
Trzeba też podkreślić, że różnice między tymi miarami są związane nie tylko z występowaniem obserwacji odstających, ale i z kształtem rozkładów. O ile mamy do czynienia z rozkładem skośnym, to mediana zawsze znacząco będzie różnić się od średniej.
Kwestie te w kontekście edukacyjnej wartości dodanej mają duże znaczenie, bowiem
EWD obliczana jest nie tyle z wartości losowo przypisanych jednostkom o jednakowych cechach, co raczej mierzy wzrost rzeczywistych osiągnięć uczniów, którzy
mają różne charakterystyki i inaczej „reagują” na jakość oraz metody nauczania danej
placówki. Co więcej, wewnętrzne zróżnicowanie szkół powoduje, że efekty pracy mogą
istotnie różnić się między klasami. Stąd trudno oczekiwać, aby rozkłady indywidualnych różnic między wynikami rzeczywistymi a oczekiwanymi, na podstawie których
szacujemy EWD, były w każdej placówce zbliżone do normalnego.
Celem tej części pracy jest rozważenie wyboru miary tendencji centralnej w odniesieniu
do danych empirycznych. Poniżej przedstawiono wykresy, na których porównano
przesunięcia w uszeregowaniu szkół powodowane zmianą tej miary. EWD obliczona
jako średnia z reszt stanowi metodę bazową, którą porównuję z EWD obliczoną jako
mediana i średnia obcięta 10% (średnia po odrzuceniu 10% najniższych i najwyższych
reszt w danej szkole). Dla każdego egzaminu przyjęto jedną specyfikację równania
regresji (regresje kawałkami określone w rozdziale 2).
Wykres 18. Zmiany w uszeregowaniu szkół powodowane przejściem od średniej do
innej miary tendencji centralnej
11

Proszę zauważyć, że oszacowany współczynnik dla liczby uczniów w klasie jest dodatni, co według
wcześniej wspominanych wyników badań jest wyrazem pozornej korelacji i endogeniczności tej zmiennej.
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Jak widać, największe przesunięcia w uszeregowaniu szkół powoduje zmiana miary
tendencji centralnej ze średniej na medianę. Warto zauważyć, że przesunięcia są tu
silniejsze niż w wypadku błędnej specyfikacji postaci funkcyjnej równania regresji. Dla
stosunkowo licznej grupy szkół sięgają ½ odchylenia standardowego, co można już
uznać za zmianę istotną z praktycznego punktu widzenia.
Celem przedstawienia czynników wpływających na różnicę w EWD obliczoną różnymi
miarami tendencji centralnej wybrałem kilka przykładów gimnazjów, dla których zmiana EWD jest szczególnie silna. Na wykresach poniżej przedstawiono po lewej rozrzut
wyników poszczególnych uczniów wraz z punktem odniesienia w postaci krzywej
regresji, a po prawej przybliżenie rozkładu reszt z równania regresji wraz z zaznaczonymi pozycjami miar tendencji centralnej. Wykresy w pierwszym wierszu dotyczą
wszystkich obserwacji dla danej placówki, a ciągła linia oznacza średnią. Wykresy
w drugim wierszu przedstawiają obserwacje pozostałe po obcięciu dolnych i górnych
10%. W tym wypadku ciągła linia oznacza średnią obciętą 10%. Na wszystkich
wykresach medianę oznaczono linią przerywaną.
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Wykres 19a. Przykład rozrzutu i rozkładu reszt dla wybranego gimnazjum

Wykres 19b. Przykład rozrzutu i rozkładu reszt dla wybranego gimnazjum
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Wykres 19c. Przykład rozrzutu i rozkładu reszt dla wybranego gimnazjum

Powyższe przykłady pokazują typowe sytuacje, w których średnia różni się znacząco od
mediany. Szkoły na wykresach 19a i 19c posiadają całą grupę obserwacji odstających –
uczniów, którzy uzyskali niezwykle niskie wyniki na egzaminie gimnazjalnym.
Wyłączenie 1/5 skrajnych obserwacji i obliczenie średniej obciętej na poziomie 10%
powoduje przesunięcie tej miary tendencji centralnej w kierunku mediany. Trzeba jednak zauważyć, że nadal rozkłady reszt dla tych placówek są skośne i różnica między
średnią obciętą a medianą pozostaje. Nieco inna jest sytuacja szkoły z wykresu 19b,
gdzie występuje jedna skrajna obserwacja – uczeń, który uzyskał nadspodziewanie
wysoki wynik na egzaminie gimnazjalnym. W tym wypadku średnia obcięta niemal
dokładnie pokrywa się z medianą i obydwie można uznać za lepszą miarę tendencji centralnej dla tej szkoły niż średnia. Przykłady te pokazują odporność mediany
i średniej obciętej na obserwacje odstające. Jednocześnie pokazują zasadniczą różnicę
między średnimi a medianą jako miarami tendencji centralnej, ujawniającą się
w wypadku gimnazjów z rozkładami skośnymi lub bimodalnymi, które mogą wynikać
z wewnętrznego zróżnicowania jakości pracy szkoły.
Interesującą kwestią jest to, czy zmiana miary tendencji centralnej w podobny sposób
wpływa na przesunięcia w uszeregowaniu w podgrupach szkół wyznaczonych ze
względu na przeciętny poziom uczęszczających do nich uczniów lub ze względu na lokalizację gimnazjów. Na wykresach poniżej przedstawiono różnice dla wyników części
matematyczno-przyrodniczej między EWD obliczoną przez średnią i EWD obliczoną
przez medianę.
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Wykres 20. Zmiana w standaryzowanej EWD gimnazjum przy przejściu od średniej do
mediany jako miary tendencji centralnej w podgrupach wydzielonych ze względu na
przeciętny wynik uczniów na sprawdzianie

Wykres 21. Zmiana w standaryzowanej EWD gimnazjum przy przejściu od średniej do
mediany jako miary tendencji centralnej w podgrupach wydzielonych ze względu na
lokalizację

Powyższe wykresy przekonują, że wybór miary tendencji centralnej nie wpływa na
względną pozycję grup szkół o różnej lokalizacji i poziomie wiedzy uczniów. Różnice
między tymi miarami związane są z występowaniem obserwacji odstających i skośnych
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rozkładów, które zapewne w podobnym stopniu występują we wskazanych powyżej
grupach szkół. Czynnikiem, który zapewne najsilniej wpływa na poziom różnic między
EWD szacowaną przez średnią i medianę, jest liczba obserwacji, a więc liczba uczniów
danego gimnazjum, którzy zdawali egzamin gimnazjalny w 2005 roku. Pokazuje to wykres poniżej, gdzie na osi poziomej oznaczono liczbę uczniów, a na osi pionowej przedstawiono różnice między medianą a średnią z reszt równania regresji dla sumy wyników
egzaminu gimnazjalnego. Widać, że wraz ze wzrostem liczby uczniów wybór między
średnią a medianą ma coraz mniejsze znaczenie. Dla dużych prób obserwacje odstające
nie wpływają już tak silnie na średnią.
Wykres 22. Różnice między średnią a medianą jako miarami EWD a liczba uczniów
zdających egzamin

Podsumowując tę część rozważań, należy podkreślić, że wybór miary centralnej tendencji jest równie ważny, jak kwestie odpowiedniej specyfikacji równania regresji. Wyboru
tego należy dokonać, mając na uwadze precyzję danej statystyki, co omawiam poniżej.

5. Określenie precyzji oszacowania EWD
Edukacyjną wartość dodaną oszacowaną powyższymi metodami należy traktować jako
statystykę z losowej próby uczniów, których postępy są przejawem jakości pracy
szkoły. Im większa próba, a więc im większa liczba uczniów zdających w danym roku
egzamin, a także im mniejsza wariancja różnic między wynikiem rzeczywistym a oczekiwanym uczniów, tym większa precyzja pomiaru tendencji centralnej. Standardowe
sposoby oceny wiarygodności statystycznej zakładają, że rozkład analizowanej zmiennej jest zbliżony do normalnego. W takim wypadku wyznaczenie precyzji oszacowania,
a więc przedziałów ufności, nie stwarza większego problemu. W wypadku średniej

51

można skorzystać ze wzorów, które znajdują się w każdym podręczniku statystyki.
W wypadku innych miar tendencji centralnej odpowiednie przedziały ufności można
także łatwo wyznaczyć.
Sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, kiedy dla poszczególnych szkół rozkłady
różnic między wynikiem rzeczywistym a oczekiwanym uczniów odbiegają od normalnego. W takim wypadku, przy odpowiednio licznych próbach, wyznaczenie przedziałów ufności dla średniej także nie sprawia problemu, bowiem rozkład tej statystyki
będzie dążył do normalnego. Jednak dla innych miar tendencji centralnej, dla mediany
czy też średniej obciętej, obliczenie przedziałów ufności przy rozkładach odbiegających
od normalnego jest trudne, a podawane rozwiązania analityczne mogą być stosowane
jedynie w określonych warunkach. W takich wypadkach coraz częściej stosowaną w badaniach empirycznych alternatywą są metody wykorzystujące duże możliwości obliczeniowe współczesnych komputerów. Dla oszacowania przedziałów ufności statystyk
często stosuje się tzw. bootstrapping, polegający na tworzeniu kilkuset lub kilku tysięcy
próbek poprzez losowanie ze zwracaniem z oryginalnej próby. Z każdej tak utworzonej
próbki, o tej samej liczebności co oryginalna próba, obliczana jest statystyka, a jej zróżnicowanie wykorzystywane jest dla oszacowania odpowiadających jej przedziałów
ufności. Obecnie większość profesjonalnych pakietów statystycznych daje możliwość
wykorzystania tego typu metod.
Z analizowanej próby wybrałem dla przykładu 4 gimnazja, które różnią się pod względem liczby uczniów oraz rozkładu reszt z równań regresji. Różnice te ukazują wykresy
poniżej.

Wykres 23. Rozkłady reszt z równania regresji dla 4 przykładowych gimnazjów

Na wykresach ciągłą linią zaznaczono przybliżony rozkład reszt dla danej placówki,
a dla porównania linią przerywaną rozkład normalny. Widać, że jedynie dla pierwszej
szkoły rozkład reszt jest do niego zbliżony, co potwierdziły odpowiednie testy statys-
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tyczne. Miary tendencji centralnej dla tych gimnazjów wraz z przedziałami ufności
oszacowanymi za pomocą metod analitycznych oraz bootstrappingu przedstawiono
w tabeli poniżej. Dla każdej szkoły w dwóch pierwszych wierszach obliczono
przedziały ufności dla średniej i mediany za pomocą typowych metod analitycznych
(rozkład normalny dla średniej i dwumianowy dla mediany). Dodatkowo dla mediany
oraz średnich obciętych na poziomie 10% i 20% oszacowano przedziały ufności metodą
bootstrappingu (10 tys. powtórzeń, przedziały na podstawie centyli z korekcją
obciążenia). Dla zwykłej średniej metoda bootstrappingu daje podobne rezultaty, nawet
dla nietypowych rozkładów, i jej stosowanie nie ma większego sensu. Dla wszystkich
przedziałów przyjęto współczynnik ufności na poziomie 95%. Oznacza to, że 95%
przedziałów oszacowanych w ten sposób zawierać będzie prawdziwą wartość
odpowiedniej miary tendencji centralnej. Z praktycznego punktu widzenia ważna jest
szerokość przedziału, bowiem tylko odpowiednio wąskie przedziały umożliwią
rozróżnienie szkół ze względu na ich EWD. Szerokość przedziałów, a także liczebność
prób („n”) przedstawiono w dwóch ostatnich kolumnach tabeli poniżej.
Tabela 1. Miary tendencji centralnej wraz z przedziałami ufności dla 4 wybranych
gimnazjów
przedział ufności
statystyka

wartość

dolna
granica

górna
granica

szerokość

n

A - szkoła z rozkładem reszt zbliżonym do normalnego
średnia

-1,97

-4,27

0,32

4,59

35

mediana

-2,05

-4,00

-0,06

3,94

35

mediana – bootstraping

-2,05

-3,83

-0,05

3,78

35

średnia obcięta 10% - bootstraping

-2,07

-4,38

0,34

4,72

29

średnia obcięta 20% - bootstraping

-2,04

-4,48

0,47

4,95

21

B - szkoła z rozkładem skośnym reszt
średnia

-1,70

-4,98

1,58

6,56

35

mediana

1,49

-5,73

5,29

11,02

35

mediana - bootstraping

1,49

-4,05

5,38

9,43

35

średnia obcięta 10% - bootstraping

-0,90

-4,54

2,31

6,85

29

średnia obcięta 20% - bootstraping

-0,16

-4,14

3,38

7,52

21

C - szkoła z obserwacjami odstającymi
średnia

-3,00

-5,71

-0,28

5,43

25

mediana

-3,52

-5,51

-1,02

4,49

25
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mediana - bootstraping

-3,52

-5,10

-0,69

4,41

25

średnia obcięta 10% - bootstraping

-3,53

-5,85

-1,00

4,85

21

średnia obcięta 20% - bootstraping

-3,51

-5,55

-1,47

4,08

15

D - szkoła z rozkładem bimodalnym reszt i dużą liczbą obserwacji
średnia

-0,88

-1,72

-0,04

1,67

212

mediana

-1,89

-2,60

0,41

3,01

212

mediana – bootstraping

-1,89

-2,58

0,42

3,00

212

średnia obcięta 10% - bootstraping

-1,01

-1,88

-0,13

1,75

170

średnia obcięta 20% - bootstraping

-1,06

-2,02

-0,12

10,90
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Jak widać z powyższej tabeli, precyzja oszacowań różnych miar tendencji centralnej
zależy od tego, czy rozkład różnic między wynikami uzyskanymi a oczekiwanymi jest
zbliżony do normalnego, jak wiele obserwacji mamy do dyspozycji i jak duże jest ich
zróżnicowanie. Dla niewielkich prób nawet pojedyncze obserwacje odstające mogą
powodować, że średnia będzie mało precyzyjną miarą tendencji centralnej. W takim
wypadku zastosowanie odpornych miar może znacznie podnieść precyzję oszacowań
(szkoła C). Jednak przy typowych rozkładach lub dla odpowiednio dużej liczby obserwacji odporne miary w rodzaju mediany lub średnich obciętych są mniej precyzyjne niż
zwykła średnia (szkoły A i D).
Stąd kluczowa jest ocena, jak częsty jest problem odchyleń od rozkładu normalnego
w wypadku analizowanych danych. Dla każdej szkoły z badanej próby przeprowadziłem testy normalności rozkładu indywidualnych różnic między wynikiem uzyskanym
a oczekiwanym jej uczniów (reszt z równania regresji). W wypadku 11-12% szkół
wyniki testów skłaniają do odrzucenia hipotezy zerowej o normalności rozkładu12. Dla
każdego gimnazjum obliczyłem także procent obserwacji odstających wg następujących
formuł13:
A – wartość obserwacji x silnie odstaje, gdy x < Q1-3*IQR lub x > Q3+3*IQR,
B – wartość obserwacji x odstaje, gdy x < Q1-1,5*IQR lub x > Q3+1,5*IQR,
przy czym Q1, Q3 i IQR zdefiniowałem tak jak na początku rozdziału. W badanej
próbie dla 1% gimnazjów stwierdzono obserwacje silnie odstające (wg definicji A). Dla
tych szkół nie jest wskazane stosowanie średniej jako miary tendencji centralnej.
W 49% gimnazjów występują obserwacje odstające (wg definicji B), które przy
12

Dla każdej szkoły przeprowadziłem testy Shapiro-Wilka oraz Shapiro-Francia, wg wyników których
hipotezę zerową należy odrzucić w odpowiednio 11% i 12% przypadków dla poziomu istotności 0,05.
Z badanej próby wyłączyłem szkoły z mniej niż 7 uczniami, bowiem dla testu Shapiro-Wilka 7 obserwacji
stanowi dolny próg wielkości próby.
13
Podobnie jak dla testów na normalność rozkładów, z próby wyłączyłem szkoły z mniej niż 7 obserwacjami.
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odpowiednio dużej liczbie uczniów nie powinny mieć większego wpływu na oszacowaną wartość dodaną. Dla trochę ponad 3% gimnazjów liczba obserwacji odstających
jest jednak większa niż w wypadku rozkładu normalnego.
Tak więc problem odchyleń od rozkładu normalnego nie wydaje się w analizowanej
próbie tak poważny, żeby koniecznie stosować inne miary tendencji centralnej niż
średnia. Trzeba jednak zauważyć, że dla poszczególnych szkół wybór miary tendencji
centralnej może mieć duże znaczenie. Wybór ten należy też oceniać nie tylko przez
poziom precyzji danej miary, ale przez jej merytoryczne znaczenie, a także łatwość
implementacji. Dla skośnych rozkładów mediana mierzy inne charakterystyki niż
średnia (przykład szkoły B) i wybór między nimi musi być uzasadniony tym, co w istocie chcemy zmierzyć. Celowe wydaje się rozważenie kompromisu, jakim jest średnia
obcięta, np. na poziomie 10%. Z praktycznego punktu widzenia precyzja tej miary
tendencji centralnej niewiele odbiega od zwykłej średniej, a dla szkół z obserwacjami
odstającymi jest wyższa. Z drugiej strony obliczanie przedziałów ufności dla mediany
i średniej obciętej nie jest łatwe, gdy mamy do czynienia z rozkładami odbiegającymi
od normalnego.
Oprócz wyboru miary tendencji centralnej należy określić też precyzję, z jaką chcemy
szacować przedziały ufności. W badaniach naukowych najczęściej przyjmuje się poziom istotności równy 5% lub 1% (a przez to odpowiadający im współczynnik ufności:
odpowiednio 95% i 99%). Wybór ten jest jednak wyborem umownym. Czasem
przyjmuje się także poziom 10%. Im wyższy poziom istotności, tym niższe prawdopodobieństwo, że oszacowany przedział ufności będzie zawierał prawdziwą wartość
statystyki. Inaczej mówiąc, przyjmując za poziom istotności 5%, zakładamy, że 95%
oszacowanych przedziałów ufności będzie zawierało prawdziwą wartość EWD.
Przyjmując poziom 10%, zakładamy, że 90% przedziałów będzie zawierało prawdziwą
wartość EWD.
W praktyce może okazać się, że przedziały ufności dla większości szkół będą tak
szerokie, że niemożliwe będzie statystyczne rozróżnienie ich wartości dodanej. Dla
przykładu zobaczmy, jak wyglądają przedziały ufności dla 4 gimnazjów omówionych
powyżej. Przedstawiono je na wykresie dla współczynnika ufności 95% i trzech miar
tendencji centralnej: średniej, mediany oraz średniej obciętej 10%, a także dla poziomu
90% dla średniej.
Gimnazja, dla których przedziały ufności przecinają się, mogą mieć w rzeczywistości
identyczną EWD. Przykładowo, w jednym roku dla szkoły X EWD była wyższa niż dla
szkoły Z, ale ich przedziały ufności częściowo się pokrywały. W kolejnym roku to
szkoła Z może mieć wyższą wartość dodaną niż szkoła X i nie będzie to zaprzeczać
sensowności danej metody, nawet jeśli nic w szkołach tych się nie zmieni. Losowe
błędy pomiaru powodują, że nawet gdyby poddać testom tych samych uczniów, to
oszacowana EWD będzie nieco inna. Stąd kluczowe jest prezentowanie EWD wraz
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z przedziałami ufności i kształcenie odbiorców tak, aby odpowiednio interpretowali
tego typu informację.
Wykres 24. Przedziały ufności dla 4 przykładowych gimnazjów

Na podstawie informacji zamieszczonych na powyższym wykresie trudno wnioskować
o różnicach w jakości nauczania między tymi placówkami. Wszystkie przedziały ufności zawierają wspólny odcinek. Taka sytuacja może dotyczyć większości szkół z niewieloma uczniami. Znaczenie liczby uczniów pokazuje przykład szkoły D, w której jest
ona kilkakrotnie większa niż w A, B i C (patrz tabela 1). Dla tej szkoły oszacowaną
EWD można uznać za wystarczająco precyzyjną do stwierdzenia, że placówkę tę
charakteryzuje „nieznacznie niższa od przeciętnej” lub „bliska przeciętnej” jakość
nauczania. O szkołach A i C można jedynie powiedzieć, że nie wykazują się wysoką
jakością nauczania, bowiem ich przedziały ufności zawierają głównie wartości ujemne.
Dla szkoły D, ze skośnym rozkładem reszt, kluczowe znaczenie ma wybór miary
tendencji centralnej. EWD dla tej placówki jest mało precyzyjne i wymaga pogłębionej
analizy kontekstowej.
Precyzję oszacowań można będzie podnieść, włączając do analizy wyniki egzaminów
z kolejnych lat. Trzeba jednak zaznaczyć, że dla średniej zwiększenie precyzji o połowę
wymaga 4-krotnie większej próby. W naszym wypadku trzeba by było czekać co najmniej 4 lata, a może być to okres, w którym środowisko szkolne w takim stopniu się
zmieni, że agregowanie wyników będzie nieuzasadnione. Z pewnością jednak dołączenie wyników z 2006 roku pozwoli zwiększyć nieco precyzję obecnych oszacowań.

56

6. Podsumowanie
W tym opracowaniu przedstawiłem ocenę wpływu wyboru metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej na tworzone wg niej uszeregowanie szkół. Rezultaty sugerują,
że przy odpowiedniej specyfikacji postaci funkcyjnej równań metoda obliczania EWD
na podstawie reszt regresji nie różni się od najprostszej metody obliczania EWD na
podstawie odchyleń wyników uczniów od odpowiadających im średnich warunkowych
wyników egzaminu względem sprawdzianu, przewyższa ją jednak pod względem
dalszych możliwości analizy. Nieco większe różnice występują między metodą reszt
z regresji a metodą szacowania EWD przez efekty stałe. Jednak nie są one tak duże, aby
miały kluczowe znaczenie dla uszeregowania szkół. Stąd te dwie metody można uznać
za równoważne. W pracy tej skupiłem się jednak na metodzie reszt z regresji jako
łatwiejszej w implementacji i dającej możliwość wyboru miary tendencji centralnej.
Okazuje się bowiem, że to wybór miary tendencji centralnej ma kluczowe znaczenie.
Różnice między EWD szacowanym przez średnią i medianę są dość duże. Rozsądnym
kompromisem wydaje się przyjęcie jako statystyki służącej obliczaniu EWD średniej
obciętej, np. na poziomie 10%. Miara ta łączy wady i zalety średniej i mediany.
Problem stanowi jednak oszacowanie jej wiarygodności statystycznej, a także fakt, że
dla rozkładów normalnych miara tę będzie mniej precyzyjna niż średnia. Z powodu
niskiej precyzji należałoby na tym etapie odrzucić medianę, dla której przedziały
ufności będą w większości wypadków najszersze. Wydaje się więc, że ze względu na
niewielkie różnice w tworzonym uszeregowaniu odpowiednim wyborem jest średnia,
która dla większości szkół stanowi właściwą miarę tendencji centralnej. Kwestia
wyboru miary tendencji centralnej dotyczy przede wszystkim gimnazjów z niewielką
liczbą uczniów i należy liczyć, że po dodaniu obserwacji z kolejnych lat będzie tracić
na znaczeniu.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż analizy sugerują, że z praktycznego punktu
widzenia niemal równoważne są poniższe specyfikacje równań regresji:
dla wyniku części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego jako zmiennej zależnej:
funkcja liniowa sprawdzianu, funkcja kwadratowa sprawdzianu, regresja
„kawałkami” z funkcjami liniowymi w obu częściach egzaminu gimnazjalnego
(punkt załamania w okolicach 15);
dla wyniku części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego jako
zmiennej zależnej: funkcja kwadratowa sprawdzianu, regresja „kawałkami”
z funkcją liniową w dolnym przedziale i funkcją kwadratową w górnym przedziale
wyników sprawdzianu (punkt załamania w okolicach 17);
dla sumy wyników egzaminu gimnazjalnego jako zmiennej zależnej: podobnie jak
dla części matematyczno-przyrodniczej (punkt załamania regresji kawałkami
w okolicach 10).
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Podobne rezultaty można uzyskać, szacując EWD przez efekty stałe w powyższych
równaniach regresji i tę metodę można także uznać za równoważną z praktycznego
punktu widzenia, o ile za miarę tendencji centralnej przyjmiemy średnią.
Celowe jest włączenie do wszystkich regresji zmiennych zero-jedynkowych
określających płeć uczniów oraz dysleksję (osobno i łącznie dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego). Dodawanie dodatkowych zmiennych kontrolnych przy obecnym
stanie wiedzy i zasobach danych nie jest wskazane. Nie oznacza to jednak, że odpowiednie zmienne nie powinny być w przyszłości włączone do analizy, co może
znacznie poprawić precyzję i trafność oszacowań EWD. Wymaga to jednak dodatkowych badań, a także gromadzenia wysokiej jakości danych
Trzeba podkreślić, że uzyskane rezultaty dotyczą jedynie wyników sprawdzianu z 2002
roku oraz egzaminu gimnazjalnego z 2005 roku. W kolejnych latach pewne problemy
mogą nabrać znaczenia i trzeba je będzie ponownie rozważyć.
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Załącznik
Oszacowania współczynników regresji
Poniżej przedstawiono oszacowania współczynników regresji dla różnych jej specyfikacji, osobno dla części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i sumy punktów
z egzaminu gimnazjalnego. Poszczególne kolumny różnią się zestawem zmiennych
niezależnych:
(1) odpowiada najprostszej regresji wyników sprawdzianu na wynik egzaminu
gimnazjalnego,
(2) odpowiada regresji z dodanym kwadratem wyników sprawdzianu,
(3) to samo co (2) + zmienne zerojedynkowe dla płci oraz dysleksji
(4) to samo co (3) + zmienne określające liczbę uczniów w klasie i ich zróżnicowanie
(5) – (7) zawiera wyniki regresji „kawałkami”, gdzie: „sprawdzian dla x<=X*” oznacza
wynik sprawdzianu poniżej punktu załamania, „sprawdzian dla x>=X*” równa się
zero dla wartości mniejszych niż X* oraz (x-X*) powyżej punktu załamania,
„sprawdzian^2 dla x>=X*” oznacza kwadrat (x-X*) powyżej punktu załamania
i zero poniżej (w części humanistycznej tę zmienną pominięto)14; pozostałe zmienne określono podobnie jak w regresjach (1)-(4); X* wynosi 15, 17 i 10 odpowiednio
dla części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej oraz sumy punktów.
Płeć zakodowano następująco: 0 – chłopcy, 1 – dziewczęta.
Zmienne odpowiadające dysleksji zakodowano następująco: 0 – brak dysleksji, 1 –
dysleksja. Do równań włączono trzy zmienne zero-jedynkowe przyjmujące 1 dla
uczniów z dysleksją odpowiednio na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz na
obu egzaminach.
Liczba uczniów w klasie została obliczona jako maksimum z liczb uczniów danej klasy
zdających każdą z części egzaminu gimnazjalnego.
Zróżnicowanie uczniów to rozstęp ćwiartkowy wyników ze sprawdzianu uczniów
z danej klasy gimnazjum.
Dla każdej zmiennej podano ocenę współczynnika, a pod spodem w nawiasach błąd
standardowy oszacowania. Dwie gwiazdki oznaczają istotność danego współczynnika
na poziomie 0,01, a jedna na poziomie 0,05.

14

Zmienne zrekodowano procedurą „mkspline” dla programu Stata, przy czym dla części powyżej X* nie
dodano stałej tak, aby obydwie krzywe łączyły się w tym samym punkcie. Szczegółowe wytłumaczenie
procedury kodowania można znaleźć na: www.ats.ucla.edu/stat/stata/faq/piecewise.htm.
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Tabela 1. Współczynniki regresji dla części humanistycznej
zmienna zależna:
wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
zmienne
niezależne:

(1)

(2)

(3)

(4)

sprawdzian

0,960**
(0,001)

0,947**
(0,009)

0,898**
(0,009)

0,878**
(0,009)

0,000
(0,000)

0,001**
(0,000)

0,001**
(0,000)

(5)

(6)

(7)

sprawdzian
dla x<=X*

0,720**
(0,014)

0,660**
(0,014)

0,648**
(0,014)

sprawdzian
dla x>=X*

0,969**
(0,001)

0,958**
(0,001)

0,940**
(0,001)

sprawdzian^2

płeć

1,866**
(0,016)

1,859**
(0,016)

1,872**
(0,016)

1,865**
(0,016)

dysleksja
na sprawdzianie

-2,346**
(0,065)

2,360**
(0,065)

-2,340**
(0,065)

2,355**
(0,065)

dysleksja na egz.
gimnazjalnym

2,464**
(0,043)

2,419**
(0,043)

2,467**
(0,043)

2,422**
(0,043)

dysleksja na
obydwu
egzaminach

0,850**
(0,085)

0,859**
(0,085)

0,843**
(0,085)

0,853**
(0,085)

liczba uczniów
w klasie

0,070**
(0,002)

0,070**
(0,002)

zróżnicowanie
uczniów w klasie

0,103**
(0,003)

0,103**
(0,003)

stała

4,882**
(0,039)

5,055**
(0,119)

4,871**
(0,117)

4,615**
(0,128)

8,343**
(0,211)

8,359**
(0,207)

7,994**
(0,212)

N

483673

483673

483673

483673

483673

483673

483673

0,54

0,54

0,56

0,56

0,54

0,56

0,56

2

R
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Tabela 2. Współczynniki regresji dla części matematyczno-przyrodniczej
zmienna zależna:
wynik części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego
zmienne
niezależne:

(1)

(2)

(3)

(4)

sprawdzian

1,138**
(0,002)

0,986**
(0,010)

-0,953**
(0,010)

0,976**
(0,010)

0,038**
(0,000)

0,038**
(0,000)

0,038**
(0,000)

(5)

(6)

(7)

sprawdzian
dla x<=X*

0,274**
(0,013)

0,318**
(0,013)

0,305**
(0,013)

sprawdzian
dla x>=X*

0,218**
(0,007)

0,230**
(0,007)

0,204**
(0,007)

sprawdzian^2
dla x>=X*

0,042**
(0,000)

0,042**
(0,000)

0,042**
(0,000)

sprawdzian^2

płeć

-1,930**
(0,019)

1,938**
(0,019)

-1,935**
(0,019)

1,943**
(0,019)

dysleksja
na
sprawdzianie

-1,868**
(0,078)

1,887**
(0,078)

-1,877**
(0,078)

1,898**
(0,078)

dysleksja na
egz.
gimnazjalnym

1,795**
(0,051)

1,742**
(0,051)

1,802**
(0,051)

1,748**
(0,051)

dysleksja na
obydwu
egzaminach

-0,304**
(0,102)

0,292**
(0,101)

-0,293**
(0,102)

0,280**
(0,101)

liczba uczniów
w klasie

0,080**
(0,002)

0,080**
(0,002)

zróżnicowanie
uczniów w
klasie

0,123**
(0,004)

0,125**
(0,004)

stała

-9,328**
(0,049)

18,238*
*
(0,141)

18,530**
(0,140)

18,298*
*
(0,153)

8,466**
(0,207)

8,519**
(0,205)

8,167**
(0,213)

N

483624

483624

483624

483624

483624

483624

483624

R2

0,52

0,56

0,57

0,57

0,56

0,57

0,57

61

Tabela 3. Współczynniki regresji dla sumy punktów egzaminu gimnazjalnego
zmienna zależna:
suma punktów z egzaminu gimnazjalnego
zmienne
niezależne:

(1)

(2)

(3)

(4)

sprawdzian

2,098**
(0,002)

-0,038*
(0,016)

-0,055**
(0,016)

-0,098**
(0,016)

0,039**
(0,000)

0,039**
(0,000)

0,039**
(0,000)

(5)

(6)

(7)

sprawdzian
dla x<=X*

0,873**
(0,084)

0,890**
(0,084)

0,882**
(0,084)

sprawdzian
dla x>=X*

0,716**
(0,012)

0,704**
(0,012)

0,661**
(0,012)

sprawdzian^2
dla x>=X*

0,039**
(0,000)

0,039**
(0,000)

0,040**
(0,000)

sprawdzian^2

płeć

-0,063*
(0,030)

-0,078**
(0,030)

-0,064*
(0,030)

-0,079**
(0,030)

dysleksja
na
sprawdzianie

-4,210**
(0,122)

-4,244**
(0,122)

-4,211**
(0,122)

-4,245**
(0,122)

dysleksja na
egz.
gimnazjalnym

4,258**
(0,080)

4,161**
(0,079)

4,259**
(0,080)

4,162**
(0,079)

dysleksja na
obydwu
egzaminach

0,542**
(0,159)

0,563**
(0,158)

0,543**
(0,158)

0,565**
(0,158)

liczba uczniów
w klasie

0,150**
(0,003)

0,150**
(0,003)

zróżnicowanie
uczniów w
klasie

-0,226**
(0,006)

-0,226**
(0,006)

stała

4,448**
(0,074)

23,289**
(0,219)

23,397**
(0,218)

22,909**
(0,238)

18,199**
(0,816)

18,017**
(0,812)

17,206**
(0,814)

N

483606

483606

483606

483606

483606

483606

483606

0,61

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

2

R
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Roman Dolata, Artur Pokropek

Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości
dodanej dla szkół kończących się maturą
Ogólna logika szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla szkół ponadgimnazjalnych
jest analogiczna jak w wypadku gimnazjów. Mamy informację o poziomie osiągnięć
szkolnych na wejściu – wyniki egzaminu gimnazjalnego, oraz wynik na wyjściu –
punkty z egzaminu maturalnego. Chcąc na podstawie wyników maturalnych szacować
efektywność nauczania w danej szkole, należy z wyniku końcowego wytrącić wpływ
uprzednich osiągnięć. Jednak realizacja tej ogólnej strategii w wypadku egzaminu
maturalnego napotyka na szereg problemów związanych z komplikacją tego egzaminu.
Egzamin maturalny – nawet jeżeli skoncentrujemy się tylko na jego zewnętrznej części
i wersji standardowej – to twór niezwykle skomplikowany. W roku 2005 – a na danych
z tej właśnie edycji matury będziemy wykonywać analizy – to 25 przedmiotów
(wliczając języki mniejszości), większość na dwóch poziomach, podstawowym i rozszerzonym. W sumie daje to blisko 50 testów. Każdy z nich jest oddzielnym narzędziem pomiarowym. Ponieważ wynik każdego egzaminu jest przedstawiony w postaci
nieprzetworzonej – procent uzyskanych punktów – nie ma podstaw do sumowania
wyników z różnych egzaminów.
Istnieje kilka możliwych sposobów rozwiązania problemów, które wiążą się ze złożonością egzaminu maturalnego. W raporcie skoncentrujemy się na dwóch strategiach,
przy czym jedną tylko przedstawimy bardziej szczegółowo.
Pierwsza strategia obliczania EWD polega na stworzeniu podstaw do zsumowania
punktacji z różnych testów maturalnych w jeden lub kilka sumarycznych wyników
matury. Następnie dla tych sumarycznych wyników możemy szacować EWD za
pomocą znanego nam z poprzednich rozdziałów modelu reszt z równania regresji.
Druga strategia szacowania polega na liczeniu cząstkowych EWD szkoły dla
każdego testu maturalnego oddzielnie, a następnie łączeniu ich, choć nie bez
kłopotów, w ogólny wskaźnik EWD. Sprawę komplikuje fakt, że do niektórych
egzaminów przystępuje niewielka liczba zdających, co znacznie obniża precyzję
szacowania modeli wyliczania EWD dla poszczególnych testów. Mimo wielu
problemów, na tej strategii szacowania EWD skoncentrujemy się w tym rozdziale.
Zanim przedstawimy wyniki szacowania EWD za pomocą drugiej strategii, krótko
scharakteryzujemy strategię pierwszą.
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1. Strategia syntetyzowania wyników z poszczególnych testów maturalnych
By można było sensownie dodawać wyniki różnych testów, muszą być spełnione dwa
warunki: treściowy i dotyczący kształtu rozkładu wyników.
Jaki jest sens dodawania wyników uzyskanych z testów z różnych przedmiotów? Na
pierwszy rzut oka wydaje się to bezsensowne. O czym – na przykład – mówi nam łączny wynik z matematyki na poziomie rozszerzonym i polskiego na poziomie podstawowym? Na poziomie indywidualnym interpretacja takiego wyniku jest faktycznie
ryzykowna. Choć w pomiarze osiągnięć szkolnych nagminnie stosujemy testy ponadczy międzyprzedmiotowe (patrz sprawdzian i egzamin gimnazjalny), to wyniki
egzaminów nastawionych – w jakieś przynajmniej części – na podsumowanie osiągnięć
w obszarach wiedzy, które maturzysta wybiera świadomie i zgodnie z częściowo specjalizacyjnym charakterem kształcenia w szkole średniej, nie powinny być sumowane
z rezultatami z egzaminów obligatoryjnych (polski na poziomie podstawowym).
Inaczej jednak rzecz się przedstawia, gdy chcemy wyniki egzaminu traktować jako
miarę efektywności nauczania. Suma wyników egzaminów z różnych przedmiotów i na
różnych poziomach może być traktowana jako podstawa szacowania wkładu szkoły
w rozwój edukacyjny uczniów. Można uznać, że ewentualny profil kształcenia, formalna lub nieformalna specjalizacja danej szkoły średniej, znajduje odzwierciedlenie
w wyborach przedmiotów egzaminacyjnych dokonywanych przez maturzystów.
Pozostaje problem rozkładu wyników. Sensowne łączenie wyników z różnych testów
wymaga, by były one wyrażone na skalach o znanych, porównywalnych parametrach
rozkładu. Przyjrzyjmy się problemowi na przykładzie wyników z języka polskiego na
poziomie podstawowym i matematyki na poziomie rozszerzonym.
Wykres 1.1. Rozkłady wyników z języka polskiego na poziomie podstawowym (PO_P)
i matematyki na poziomie rozszerzonym (MA_R). Dane z egzaminu maturalnego 2005
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Tabela 1.1. Parametry rozkładu wyników egzaminu z języka polskiego na poziomie
podstawowym i matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny 2005

Egzamin

Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

N

39,06

11,12

-0,06

286577

17,20

10,17

0,50

52364

Język polski
poziom
podstawowy
Matematyka
poziom
rozszerzony

Czy można po prostu zsumować wyniki tych dwóch testów? Czy punkt z języka
polskiego na poziomie podstawowym jest równoważny punktowi z matematyki na
poziomie rozszerzonym? Czy trudność tych testów jest porównywalna? Czy można
pominąć różnice w kształcie rozkładów? Uprzedzając pomysły Czytelników na łatwe
rozwiązania, zauważmy, że przedstawienie wyniku w procentach lub przełożenie
wyników na skalę pozycyjną – np. centylową – nie rozwiązuje problemu.
Powyższe pytania są analogiczne do zagadnień związanych ze zrównywaniem wyników
testów równoległych. W klasycznym przypadku problem polega na tym, jak na wspólnej skali wyrazić wyniki dwóch testów, które są ekwiwalentne treściowo, czyli badają
opanowanie tych samych celów kształcenia, ale nie wiemy, czy mają takie same
własności psychometryczne, głównie – taki sam kształt rozkładu wyników. Dla rozwiązania tego problemu w budowie testów stosuje się wiele różnych metod, zarówno
wykorzystujących klasyczną, jak i probabilistyczną teorię testów. Dla rozwiązania
naszych problemów spróbujemy wykorzystać metody opisane w znanej monografii
S. A. Livingstona (2004) Equating test scores. Będzie to nietypowe zastosowanie tych
metod, bo warunek równoważności treściowej testów maturalnych w oczywisty sposób
nie jest spełniony.
Problem kontroli kształtu rozkładu można próbować rozwiązać na trzy sposoby.
Gdyby w fazie badań standaryzacyjnych przeprowadzono wszystkie testy maturalne na
tej samej próbie lub próbach równoważnych, można by na podstawie wyników tych
badań określić regułę przeliczania wyników. Takich badań jednak się nie prowadzi.
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Drugi sposób wykorzystuje fakt, że wszyscy maturzyści wykonują jeden wspólny test –
egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym15. Możemy więc potraktować
ten test jako test odniesienia, dzięki któremu wyniki wszystkich testów zostaną
przekształcone do rozkładu wyników testu z języka polskiego na poziomie
podstawowym. Metodę tę przedstawimy na przykładzie egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Oczywiście, przy takim wyborze testu do zrównywania oczywista jest drastyczna
odmienność treściowa testu odniesienia w stosunku do większości testów maturalnych.
Z pewnością trudno by było metodę tę stosować w realnej sytuacji. Choć dla osłabienia
wymowy tego argumentu należy zauważyć, że korelacja między wynikiem z języka
polskiego na poziomie podstawowym a wynikiem z matematyki na poziomie
rozszerzonym wynosi 0,37. Dla większości testów maturalnych korelacja te oscyluje
wokół wartości 0,5 (najwyższą korelację notujemy dla egzaminu z WOS na poziomie
podstawowym: r = 0,61). Tak więc, dla wielu testów maturalnych można by szukać
treściowych podstaw do traktowania testu z języka polskiego jako zewnętrznej kotwicy.
Popatrzmy na rozkład wyników naszego testu odniesienia w grupie maturzystów,
którzy zdawali egzamin rozszerzony z matematyki. Rozkłady takie będziemy nazywać
warunkowymi, ponieważ są tworzone oddzielnie dla grup zdających poszczególne
egzaminy maturalne.
Wykres 1.2. Warunkowy rozkład wyników z języka polskiego na poziomie podstawowym
(PO_P) dla maturzystów, którzy zdawali matematykę na poziomie rozszerzonym. Dane
z egzaminu maturalnego 2005
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Porównanie tego rozkładu z rozkładem dla wszystkich zdających maturę pokazuje na
znaczące rozbieżności. By je łatwiej uchwycić, zestawmy podstawowe parametry
rozkładu wyników dla wszystkich zdających i dla grupy „matematyków”.
15

Niestety, metoda ma już znaczenie historyczne. Od 2007 roku obowiązuje rozdzielenie poziomów na
maturze, co oznacza, że nie wszyscy uczniowie będą przystępować do egzaminu z języka polskiego na
poziomie podstawowym, zatem nie można będzie stosować tego testu jako kotwicy zewnętrznej.
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Tabela 1.2. Parametry warunkowego rozkładu wyników egzaminu z języka polskiego na
poziomie podstawowym dla tych, którzy zdawali matematykę na poziomie rozszerzonym.
Egzamin maturalny 2005
Egzamin

Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

N

39,06

11,12

-0,06

286577

42,66

9,37

0,05

52364

Język polski
poziom podstawowy
cała populacja
Język polski
poziom podstawowy
dla zdających
matematykę
na poziomie
rozszerzonym

Rozkłady wyników różnią się głównie ze względu na średnią i odchylenie standardowe.
Różnice te pokazują na mechanizmy wyboru egzaminu z matematyki – wybierali go
uczniowie przeciętnie lepsi, a ich zróżnicowanie mierzone wynikiem na egzaminie
obowiązkowym z polskiego jest mniejsze. Różnice w skośności są nieznaczne.
Jak przekształcić wyniki egzaminów maturalnych z matematyki na poziomie rozszerzonym, by uzyskać rozkład wyników testu odniesienia? Mamy do dyspozycji trzy
metody (por. Livingston 2004). Najprostszy sposób to tzw. zrównywanie średniej.
Polega on na dodaniu do każdego wyniku z matematyki stałej, tak, by po tym
przekształceniu średnia wyników z testu matematycznego była równa średniej w teście
odniesienia. Metoda poza prostotą ma same wady – zrównaniu ulega jedynie jeden
parametr rozkładu – średnia arytmetyczna. Kształt rozkładu pozostaje bez zmian.
Metoda ta rozwiązuje tylko jeden problem – trudności testów. Po takim przekształceniu
wyników wszystkie testy maturalne zostają w niearbitralny sposób wykalibrowane.
Oczywiście mogą mieć różne średnie, ale różnic te będą uzasadnione różnicami w rozkładach warunkowych.
Bardziej złożoną metodą przekształcenia wyników jest zrównywanie liniowe. Polega
ono na takim przekształceniu wyników danego testu, by ich rozkład miał średnią
i odchylenie standardowe takie samo jak dla testu odniesienia. W tym wypadku
dokonujemy zrównywania zarówno przeciętnej trudności, jak i rozwiązujemy problem
równoważności jednostki pomiaru – wszystkie testy mają odchylenia standardowe
„zapożyczone” z rozkładu wyników testu odniesienia. Oczywiście różne testy matu-
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ralne będą miały różne odchylenia standardowe wyników, ale te różnice nie będą już
arbitralne.
Ostatnia metoda zrównywania wyników jest najbardziej złożona, ale i najlepsza. To
metoda ekwicentylowa. Za Levingstonem możemy ją zdefiniować następująco: Wyniki
danego testu są równoważne z wynikami testu odniesienia w danej grupie osób, gdy
należą do tych samych przedziałów centylowych. Metoda ta pozwala w pełni przekształcić kształt rozkładu wyników danego testu, tak by był identyczny z rozkładem wyników
testu odniesienia. Zrównaniu ulegają wszystkie parametry rozkładu. Metodzie tej przyjrzymy się bliżej przy omówieniu trzeciego sposobu kontroli kształtu rozkładu.
Trzecie rozwiązanie problemu rozkładu polega na wykorzystaniu faktu, iż wszyscy
(dokładniej mówiąc – prawie wszyscy) maturzyści zdający egzamin maturalny w 2005
roku trzy lata wcześniej zdawali egzamin gimnazjalny. Dla każdego maturzysty mamy
więc informację o poziomie wykonania tego egzaminu. Logika postępowania jest
analogiczna do metody zrównywania wyników z zastosowaniem zewnętrznej kotwicy.
Tym razem funkcję tę pełni test gimnazjalny. Przyjrzyjmy się rozkładom wyników
egzaminu gimnazjalnego 2002 w dwóch populacjach: tych, którzy przystąpili w 2005
roku do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, oraz
tych, którzy zadawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym.
Wykres 1.3. Warunkowe rozkłady wyników z egzaminu gimnazjalnego z roku 2002 dla
maturzystów, którzy w 2005 roku zdawali język polski na poziomie podstawowym (po
lewej stronie) oraz matematykę na poziomie rozszerzonym (po prawej stronie)
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Widzimy, że rozkłady te są znacząco różne. Porównajmy podstawowe parametry rozkładu. Wartości podaje poniższa tabela.
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Tabela 1.3. Parametry warunkowych rozkładów wyników egzaminu gimnazjalnego
2002, dla tych, którzy w 2005 roku zdawali język polski na poziomie podstawowym oraz
matematykę na poziomie rozszerzonym. Egzamin maturalny 2005

Egzamin

Średnia

Odchylenie
standardowe

Skośność

N

66,13

13,07

-0,31

286790

75,65

9,58

-0,51

52364

Egzamin gimnazjalny
cała populacja
maturzystów
Egzamin gimnazjalny
dla zdających
matematykę na
poziomie
rozszerzonym

Zdający rozszerzoną matematykę w stosunku do całej populacji maturzystów AD 2005
mają wyniki wyższe średnio o 9,5 pkt i zdecydowanie mniej zróżnicowane. Rozkład
jest też silniej skośny.
Na podstawie wyników dla zdających matematykę na poziomie rozszerzonym
zobaczymy, jak wygląda zastosowanie metody ekwicentylowej. Zastosowanie jej pozwoli niearbitralnie przetransformować wyniki matury, tak by możny było uznać, że
rozkłady wyników z poszczególnych testów maturalnych mają analogiczne rozkłady.
Pierwszym krokiem zrównywania ekwicentylowego jest obliczenie skumulowanych
rozkładów wyników dla transformowanego testu (w tym wypadku – rozszerzona
matematyka) i testu odniesienia (egzamin gimnazjalny). Oczywiście skumulowany
rozkład wyników egzaminu gimnazjalnego obliczamy tylko dla tych maturzystów,
którzy przystąpili do interesującego nas testu maturalnego (czyli liczymy rozkłady
warunkowe).
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Tabela 1.4. Fragmenty skumulowanego rozkładu procentowego dla wyników egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (2005 r.) oraz warunkowego,
skumulowanego rozkładu procentowego dla wyników egzaminu gimnazjalnego (2002)
Liczba punktów
na maturze z
matematyki,
poziom rozszerzony

Skumulowany
procent
przypadków

Liczba punktów
na egzaminie
gimnazjalnym

Skumulowany
procent
przypadków dla
rozkładu
warunkowego

9

27,4

70

27,5

10

30,8

71

30,8

11

34,1

72

34,4

12

37,5

73

38,0

13

40,8

74

41,8

14

44,2

75

45,9

15

47,6

76

50,0

16

51,0

77

54,3

17

54,3

78

58,5

18

57,4

79

62,7

Powyżej mamy fragmenty rozkładów skumulowanych. Tabela ta pozwoli wyjaśnić
ogólną logikę metody ekwicentylowej.
Jaki wynik przypisać maturzystom, którzy na egzaminie z matematyki uzyskali 10 pkt?
Taką lub niższą liczbę punktów uzyskało 30,8% zdających. W tabeli po prawej stronie
szukamy odpowiedniego wyniku, czyli takiego, który odpowiada randze centylowej
wynikowi maturalnemu 10 pkt. Odpowiednikiem tego wyniku będzie wynik na
egzaminie gimnazjalnym równy 71 pkt, ponieważ wynik taki lub niższy otrzymało
30,8% zdających. Wszystkie wyniki maturalne równe 10 pkt będą więc przekodowane
na 71 pkt.
Rozpatrzmy inny przykład – wynik na maturze równy 16 pkt. Wynik taki lub niższy
otrzymało 51,0% zdających. Patrząc na tablicę po prawej stronie widzimy, że nie ma
wyniku egzaminu gimnazjalnego, który by w pełni odpowiadał tej randze centylowej.
Problem ten w metodologii zrównywania wyników testów nazywamy problemem
nieciągłości. Mamy dwa wyjścia.
Możemy wybrać wynik egzaminu gimnazjalnego, który najlepiej odpowiada
wartości 51,0%. Najmniejszy błąd popełnimy, wybierając wartość 76 pkt.

70

Dla tego wyniku odsetek skumulowany wynosi 50%. Taka transformacja
ekwicentylowa będzie obarczona błędem, ale ma tę zaletę, że wynik przetworzony
znajduje się w zbiorze możliwych wyników egzaminu gimnazjalnego.
Możemy dokonać interpolacji. Zgodnie z prostym wzorem, którego nie ma
potrzeby tu przytaczać, odnajdujemy odpowiednią wartość mieszczącą się między
76 a 77 punktami. Dzięki temu transformacja ekwicentylowa będzie dokładniejsza,
ale wyniki po przekształceniu nie będą odpowiadać zbiorowi możliwych wyników
egzaminu gimnazjalnego.
Zgodnie z powyższą logiką przeliczymy punktację dla wszystkich wyników i dla
wszystkich testów maturalnych. Wyniki wszystkich testów maturalnych po przekształceniu ekwicentylowym będą wyrażone w skali egzaminu gimnazjalnego. Przekształcenie ekwicentylowe spełnia warunek monotoniczności – wyższym wynikom
przed transformacją odpowiadają nie niższe wyniki po transformacji – dokładniej:
jeżeli xi < x j , to y i ≤ y j ,
gdzie: xi , x j – wynik testu przed transformacją dla i-tej oraz j-tej osoby odpowiednio,

y i , y j – wynik testu po transformacji dla i-tej oraz j-tej osoby odpowiednio.
Metoda zrównywania ekwicentylowego z egzaminem gimnazjalnym jako zewnętrzną
kotwicą staje się bardziej skomplikowana, gdy będziemy ją stosować do kolejnych
edycji egzaminu maturalnego – rok 2006 i późniejsze. Problem polega na tym, że
maturzyści – na przykład w 2007 roku – nie licząc drugoroczności, zdawali egzamin
gimnazjalny:
w 2004 r. – absolwenci liceów,
w 2003 r. – absolwenci techników,
w 2002 r. – absolwenci techników na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
Ponieważ kolejne edycje egzaminu gimnazjalnego nie mają kontrolowanego rozkładu
wyników, traktowanie ich jako zewnętrznej kotwicy jest niemożliwe. Trwają jednak
prace nad zrównywaniem wyników kolejnych edycji egzaminu gimnazjalnego i w ciągu
kilku lat problem zostanie rozwiązany. Doraźnie można zastosować jedną z dwóch
metod:
Można przyjąć założenie, że w perspektywie trzech lat poziom opanowania
standardów wymagań egzaminacyjnych mierzony przez testy gimnazjalne w całej
populacji nie ulega znaczącym zmianom. Na podstawie tego założenia można
zrównać wyniki egzaminów gimnazjalnych np. do wyników egzaminu w 2002
roku. Przyjęcie założenia o braku znaczących różnic w poziomie mierzonych
dyspozycji umysłowych w perspektywie trzyletniej wydaje się uzasadnione.

71

Trudno w skali całej populacji szkolnej spodziewać się znaczących zmian w tak
krótkim okresie czasu.
Drugie rozwiązanie jest bardziej złożone. Można próbować niearbitralnie
zrównywać wyniki egzaminów gimnazjalnych z kolejnych edycji, korzystając
z tego, że wszyscy maturzyści zdają wspólny w danej edycji matury egzamin –
język polski na poziomie podstawowym16. Test ten można potraktować jako
zewnętrzną kotwicę dla wyników zrównywanych edycji egzaminu gimnazjalnego.
Ze względu na prostotę bardziej godną polecenia wydaje się metoda pierwsza.
Po przekształceniu ekwicentylowym wyników wszystkich testów maturalnych można
przystąpić do tworzenia wskaźników syntetycznych wyników matury. Na przykład,
dla każdego ucznia obliczamy średni wynik w grupie przedmiotów humanistycznych
i w grupie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. W przyszłości, gdy egzamin
gimnazjalny obejmować będzie język obcy, dla pełnej symetrii będzie można obliczać
wskaźniki dla trzech grup przedmiotów. Jeżeli maturzysta nie zdawał żadnego egzaminu z grupy matematyczno-przyrodniczej, w bazie danych odnotujemy brak danych.
Oczywiście, w zależności od potrzeb związanych z szacowaniem efektywności nauczania w danym typie szkół, można tworzyć inne wskaźniki syntetyczne.
Po obliczeniu wskaźników syntetycznych możemy przystąpić do szacowania EWD dla
szkoły w danym obszarze kształcenia. Wybór metody jest sprawą otwartą, może to być
metoda reszt z równania regresji, metoda efektów stałych lub któraś z bardziej statystycznie zaawansowanych technik.

2. Strategia obliczania cząstkowych EWD dla poszczególnych testów maturalnych
Zgodnie z zapowiedzią, w tym rozdziale skupimy się na przetestowaniu strategii szacowania EWD polegającej na liczeniu cząstkowych EWD szkoły dla każdego testu
maturalnego oddzielnie, a następnie łączeniu ich w ogólny wskaźnik EWD.
Metoda obliczania cząstkowych EWD wymaga stworzenia modelu szacowania EWD
dla każdego testu, który można zdawać na egzaminie maturalnym. W związku z tym, że
poziom podstawowy i rozszerzony to różne testy, należy analizować je rozłącznie. Daje
to w sumie blisko 50 modeli szacowania EWD. W naszej symulacyjnej analizie skoncentrowaliśmy na 17 przedmiotach na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na
potrzeby symulacji zrezygnowaliśmy z tak rzadko zdawanych testów, jak na przykład
język szwedzki, języki mniejszości narodowych czy języki obce dla klas dwujęzycznych.
16

Niestety, od roku 2007 rozwiązanie jest już nieaktualne.
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Plan analizy
Dobór modeli szacowania cząstkowych EWD wymaga:
Analizy kształtu rozkładu wyników danego testu maturalnego. Wykresy w tekście
przedstawiają rozkład wyników danego egzaminu. Dodatkowo na wykres naniesiona jest krzywa rozkładu normalnego.
Analizy kształtu zależności między wynikami na teście maturalnym i gimnazjalnym, oddzielnie dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego. Dla prostoty modelu szacowania EWD pożądany byłaby zależność
liniowa bądź nieliniowa, dająca się opisać wielomianem drugiego stopnia (dodanie
do równania regresji liniowej kwadratu wyników na egzaminie gimnazjalnym).
Oszacowania parametrów równania regresji z uwzględnieniem zmiennych kontrolnych, analogicznych jak w przypadku modelu EWD dla gimnazjów: płeć (1kobieta; 0-mężczyzna), dysleksja na egzaminie gimnazjalnym (1-tak; 0-nie) oraz
zmiennej kontrolnej specyficznej dla modelu szacowania EWD dla szkół kończących się maturą: egzamin dodatkowy (1-jeśli maturzysta zdawał egzamin jako
dodatkowy; 0-jeśli maturzysta zadawał egzamin jako obowiązkowy). Parametry są
szacowane dla modelu liniowego oraz nieliniowego (z wielomianem drugiego
stopnia). W odpowiednich tabelach podane są niestandaryzowane współczynniki
regresji, błąd standardowy oraz standaryzowane współczynniki β, dzięki którym
możemy oceniać siłę „wpływu” danej zmiennej niezależnej, czyli – na przykład –
porównywać, czy egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej, czy
też humanistycznej, przewiduje lepiej wynik na maturze. W tabeli mamy podaną
również wartość R2 skorygowaną, która informuje nas, jaki procent wariancji
zmiennej zależnej (wynik danego egzaminu maturalnego) wyjaśniają zmienne
niezależne.
Sprawdzenia kształtu rozkładu reszt dla danego modelu. Reszty są standaryzowane,
czyli dla każdego testu maturalnego średnia reszt wynosi zero, a odchylenie
standardowe jeden. Rysunki w tekście przedstawiają rozkład empiryczny reszt na
tle rozkładu normalnego. Pokazane są jeszcze dwa dodatkowe wykresy pomagające
ocenić stopień normalności rozkładu – wykresy P-norm i Q-norm. Im bliżej przekątnej układu współrzędnych znajdują się punkty wykresu, tym bardziej rozkład
reszt modelu regresji jest zbliżony do normalnego. Należy przy tym pamiętać, że
wykres P-norm służy przede wszystkim do analizy środkowej części rozkładu,
podczas gdy wykres Q-norm jego wartości skrajnych. Kontrola rozkładów reszt dla
poszczególnych testów maturalnych jest bardzo ważna, ponieważ sumowanie tych
reszt i tworzenie sumarycznego wskaźnika EWD wymaga, by kształty tych rozkładów były do siebie zbliżone.
Analizy związku między wynikiem w teście gimnazjalnym a resztami z modeli regresji. Zgodnie z założeniem przyjętym dla analiz EWD w gimnazjach,
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przyjmujemy, że wskaźniki resztowe, na podstawie których liczymy EWD dla
szkół, nie powinny być skorelowane z poziomem osiągnięć uczniów na wejściu do
szkoły maturalnej. Odpowiednie wykresy przedstawiają warunkowe średnie standaryzowanych reszt regresji dla danego egzaminu maturalnego względem wyników
egzaminu gimnazjalnego części humanistycznej oraz matematyczno-przyrodniczej.
Na każdym z wykresów widzimy średnie reszt dla modelu zależności prostolinowej
oraz krzywoliniowej. Służą one przede wszystkim porównaniu modeli: ten model,
dla którego średnie warunkowe reszt są bliższe zeru, lepiej spełnia założenie o neutralności EWD w stosunku do poziomu uczniów na wejściu do szkoły.
Diagnostyki problemu wspóliniowości i heteroskedastyczności. Ponieważ w modelach regresji wyniki egzaminu gimnazjalnego humanistycznego i matematycznoprzyrodniczego będą występować jako niezależne zmienne, a są z sobą silnie
skorelowane, dla każdego modelu regresji testowana będzie współliniowość.
Testowana będzie również heteroskedastyczność. Wyniki tych analiz będą omawiane tylko wtedy, gdy zostanie wykryty problem zagrażający szacowaniu dla
danego testu EWD. Brak wspóliniowości i homoskedastyczność są warunkami
stosowalności metody regresji.
Zgodnie z powyższym planem przeprowadzono analizę dla 34 wykorzystanych testów
maturalnych. W tekście zamieszczamy wyniki dla 3 przedmiotów: języka polskiego,
języka angielskiego oraz matematyki. Każdy dla dwóch poziomów, czyli w sumie
6 testów. Zostały one wybrane tak, by pokazać różne pojawiające się problemy,
a równocześnie, by objąć egzaminy z różnych dziedzin i o różnej liczbie zdających.
Zaczynamy od języka polskiego.

1. Język polski, poziom podstawowy
Poniższy wykres pokazuje rozkład wyników analizowanego testu.
Wykres 2.1. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom
podstawowy
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Podstawowe parametry rozkładu znajdziemy w poniższej tabeli.
Tabela 2.1. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
poziom podstawowy
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

-0,06

-0,14

39,06

11,12

286717

Rozkład jest zbliżony do normalnego ze znanym i dyskutowanym w innych opracowaniach „wypiętrzeniem” w punkcie kryterium zaliczenia testu (30% punktów). Poza tą
deformacją rozkładu rozkład z punktu widzenia analiz statystycznych jest korzystny.
Przejdźmy do analizy kształtu związku między wynikami egzaminu gimnazjalnego
a wynikiem języka polskiego, poziom podstawowy.
Wykres 2.2. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom
podstawowy
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Powyższe wykresy przedstawiają średnie warunkowe egzaminu na poziomie podstawowym z języka polskiego ze względu na wyniki egzaminu gimnazjalnego. Wykresy
wskazują na liniowy charakter związku.
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Wyniki analizy regresji przy założeniu liniowego związku egzaminu gimnazjalnego
i wyniku matury przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.2. Model regresji dla zależności liniowej dla egzaminu maturalnego z języka
polskiego, poziom podstawowy
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

3,666

0,093

-

GH

0,723

0,003

0,443

GMP

0,266

0,002

0,195

płeć (kobieta)

3,637

0,035

0,160

dysleksja na
EG

-2,019

0,065

-0,047

Skorygowany
R2

0,350

Skorygowane R2 wynosi 0,350, czyli powyższy model wyjaśnia 35% zmienności
wyniku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdecydowanie
największy wkład w wyjaśnianie wariancji wyniku maturalnego ma część
humanistyczna egzaminu gimnazjalnego (GH). Wzrostowi wyniku w GH o jedno
odchylenie standardowe odpowiada wzrost liczby punktów na egzaminie maturalnym
o 0,443 odchylenia standardowego (oczywiście przy założeniu, że pozostałe zmienne
w modelu są na stałym poziomie). Interpretując wartość współczynnika B możemy
powiedzeć, że wzrost punktacji na humanistycznym egzaminie gimnazjalnym o jeden
pkt oznacza wzrost o 0,723 pkt na egzamine maturalnym.
Czy zależność między egzaminem gimnazjalnym a wynikiem na maturze z języka
polskiego na poziomie podstawowym jest dostatecznie silna, by na tej zależności
budować model szacowania EWD dla szkoły kończącej się maturą? Z jednej strony
35% wariancji wyjaśnianej to mniej niż w przypadku zależności między sprawdzianem
a egzaminem gimnazjalnym (około 60%), z drugiej strony należy pamiętać, że egzamin
maturalny z polskiego na poziomie podstawowym obejmuje dość wąski obszar
szkolnych umiejętności: pisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz prosty test
sprawdzający rozumienie jednego tekstu. Badania eksperymentalne nad efektem
egzaminatora wskazują, że około 30-40% zmienności wyniku egzaminu maturalnego
należy przypisać temu właśnie zjawisku (Dolata 2004). Jeżeli weźmiemy te fakty pod
uwagę, to siła predykcyjna powyższego modelu regresji przedstawia się korzystnie,
a tym samym model może być dobrą podstawą szacowania EWD.
Kolejny problem to kształt rozkładu wskaźników resztowych. Przypomnijmy, reszta
z równania regresji to różnica między wartością empiryczną a wartością oczekiwaną.
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Średnia reszt w szkole jest miarą EWD. Jeżeli mamy wskaźniki resztowe dla różnych
testów maturalnych sumować we wskaźniki sumaryczne EWD dla szkoły, to rozkłady
tych wskaźników dla poszczególnych testów powinny być zbliżone. Będziemy śledzić
kształt rozkładów reszt, zestawiając je z rozkładem normalnym.
Wykres 2.3. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język polski
na poziomie podstawowym, model zależności liniowej

Poniższe wykresy potwierdzają, że analizowany rozkład reszt jest normalny.
Wykres 2.4. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język polski na poziomie
podstawowym, model zależności liniowej
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Przeanalizujmy teraz model zależności nieliniowej opisany wielomianem drugiego
stopnia.
Tabela 2.3. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu maturalnego
z języka polskiego, poziom podstawowy

Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

2,031

0,317

-

GH

0,748

0,018

0,458

GH kwadrat

0,000

0,000

-0,017

GMP

0,351

0,015

0,257

GMP kwadrat

-0,001

0,000

-0,063

płeć (kobieta)

3,650

0,035

0,161

dysleksja na
EG

-2,017

0,065

-0,047

Skorygowany
R2

0,351

Dopasowanie modelu nieliniowego jest praktycznie takie samo jak liniowego. R2 jest
wyższe jedynie o jedną tysięczną.
Analiza rozkładu reszt dla modelu nieliniowego podobnie jak dla modelu liniowego
wskazuje na normalność rozkładu.
Przejdźmy teraz do sprawdzenia, na ile analizowane modele spełniają założenie o neutralności EWD w stosunku do poziomu osiągnięć ucznia na progu szkoły maturalnej.
Poniższe wykresy pokazują średnie warunkowe wskaźników resztowych z modelu
liniowego i nieliniowego.
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Wykres 2.5. Średnie warunkowe reszt standaryzowanych reszt, język polski, poziom
podstawowy a egzamin gimnazjalny, część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza, dopasowanie liniowe i kwadratowe
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Średnie warunkowe reszt dla modelu liniowego jak i nieliniowego z dobrym przybliżeniem spełniają warunek neutralności EWD w stosunku do poziomu osiągnięć uczniów
na progu szkoły maturalnej. Pewne wahania obserwujemy tylko w obszarze bardzo
niskich i bardzo wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy to jednak
niewielkiego odsetka przypadków. Można więc przyjąć, że warunek jest spełniony.
Podsumowując wykonane analizy możemy stwierdzić, że dla szacowania cząstkowych
EWD dla egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym można z przyjąć
model zależności liniowej.

2. Język polski, poziom rozszerzony
Przejdźmy do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Poniższy
wykres pokazuje rozkład wyników.
Wykres 2.6. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom
rozszerzony

79

Tabela 2.4. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z języka polskiego,
poziom rozszerzony
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

0,39

- 0,01

18,04

7,24

83882

Rozkład odbiega od normalnego ze względu na skośność, ale asymetria nie jest duża.
Kształt związku egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym
z wynikiem w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego pokazują poniższe wykresy.
Wykres 2.7. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z języka polskiego, poziom
rozszerzony
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Kształt zależności wskazuje na to, że prawdopodobnie wskazane będzie zastosowanie
modelu nieliniowego.
Specyfikację modelu liniowego zawiera poniższa tabela.
Tabela 2.5. Model regresji liniowej dla egzaminu maturalnego z języka polskiego,
poziom rozszerzony
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

-4,155

0,158

-

GH

0,398

0,004

0,312

GMP

0,176

0,003

0,180

płeć (kobieta)

2,166

0,052

0,131

dysleksja na
EG

-1,468

0,095

-0,048

Skorygowany
R2

0,200

R2 jest zdecydowanie niższe niż w wypadku poziomu podstawowego. Jest to prawdopodobnie wynikiem działania trzech czynników. Po pierwsze, w grupie maturzystów
przystępujących do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest niższa wariancja wyników egzaminu gimnazjalnego. Po drugie, poziom rozszerzony obejmuje tylko jeden
obszar umiejętności – pisanie dłuższej wypowiedzi pisemnej. Po trzecie, efekt egzaminatora jest jeszcze silniejszy niż w wypadku poziomu podstawowego – około 50%
wariancji wyniku może mieć to źródło (Dolata 2004).
Rozkład reszt z równania regresji odbiega od normalnego, ale – jak pokazuje poniższy
wykres – odstępstwo nie jest duże.
Wykres 2.8. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język polski,
poziom rozszerzony, model liniowy
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Wykres 2.9. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język polski na poziomie
rozszerzonym, model zależności liniowej

Rozpatrzmy model zależności nieliniowej.
Tabela 2.6. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu maturalnego
z języka polskiego, poziom rozszerzony
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

5,565

0,632

-

GH

-0,148

0,034

-0,116

GH kwadrat

0,008

0,001

0,432

GMP

0,159

0,023

0,162

GMP kwadrat

0,000

0,000

0,016

płeć (kobieta)

2,141

0,052

0,129

dysleksja na
EG

-1,448

0,094

-0,048
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Skorygowany
R2

0,203

Dopasowanie modeli jest niewiele lepsze – R2 jest wyższe zaledwie o 0,003 w stosunku
do modelu liniowego.
Przyjrzyjmy się rozkładowi reszt.
Wykres 2.10. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język polski,
poziom rozszerzony, model zależności nieliniowej

Wykres 2.11. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język polski na poziomie
rozszerzonym, model zależności nieliniowe

Obserwujemy analogiczne odstępstwa od normalności jak w przypadku modelu
liniowego.
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O wyborze modelu regresji zadecyduje więc spełnienie warunku neutralności w stosunku do wyniku na egzaminie gimnazjalnym.
Wykres 2.12. Średnie warunkowe standaryzowanych reszt, język polski, poziom
rozszerzony a egzamin gimnazjalny, część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
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Wykresy wskazują, że wskaźniki resztowe z modelu nieliniowego lepiej spełniają warunek neutralności.
Podsumowując analizę dla języka polskiego na poziomie rozszerzonym należy stwierdzić, iż powinno się wybrać model zależności nieliniowej. Trzeba zauważyć, że rozkład
reszt dla tego egzaminu odbiega od normalnego, ale nieznacznie.

3. Język angielski, poziom podstawowy
Przejdźmy do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. To najczęściej wybierany język obcy.
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Wykres 2.13. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, poziom
podstawowy

Rozkład jest silnie skośny, z wyraźną nadreprezantacją wyników wysokich (efekt
sufitowy).
Tab. 2.7. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
poziom podstawowy
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

- 0,69

- 0,22

38,30

8,04

221330

Poniższe wykresy pokazują na kształt zależności między egzaminem gimnazjalnym
a wynikami z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Wykres 2.14. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, poziom
podstawowy
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język angielski, poziom podstawowy
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Wykresy wskazują na zależność liniową.
Tabela 2.8. Model regresji liniowej dla egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
poziom podstawowy
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

11,081

0,076

-

GH

0,512

0,002

0,420

GMP

0,294

0,002

0,295

płeć (kobieta)

-0,372

0,027

-0,023

dysleksja na EG

-0,755

0,050

-0,025

egzamin
dodatkowy

4,035

0,106

0,063

Skorygowany
R2

0,404

Model liniowy wyjaśnia ponad 40% zmienności wyniku rozpatrywanego egzaminu
maturalnego, czyli znacząco więcej w stosunku do języka polskiego na poziomie
podstawowym. Mimo iż egzamin gimnazjalny nie sprawdza znajomości języka obcego,
jego wynik pozwala lepiej – w sensie statystycznym – przewidywać rezultat na maturze
z języka obcego. Pokazuje to, iż egzamin gimnazjalny może być z powodzeniem
traktowany jako miara ogólnego potencjału edukacyjnego. Oczywiście, gdy w przyszłości egzamin gimnazjalny zostanie uzupełniony testem z języka obcego, kontrola
poziomu osiągnięć uczniów na wejściu do szkoły będzie bardziej skuteczna.
Warto też zwrócić uwagę, że w modelu po raz pierwszy pojawia się dychotomiczna
zmienna egzamin dodatkowy. Język angielski mógł być zdawany jako dodatkowy i z tej
możliwości skorzystała nieliczna grupa maturzystów. Wartość współczynnika B
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wskazuje, że ci którzy zdawali język jako egzamin dodatkowy, uzyskali średnio o około
4 pkt więcej (w stosunku do zdających ten egzamin jako obowiązkowy).
Przeanalizujmy rozkład reszt.
Wykres 2.15. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język
angielski, poziom podstawowy, model zależności liniowej

Wykres 2.16. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język angielski na poziomie
podstawowym, model zależności liniowej
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Podobnie jak w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym,
obserwujemy niewielkie odstępstwo od rozkładu normalnego.
W wypadku egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym obserwujemy
znaczącą heteroskedastyczność. Jest to spowodowane znaczącym tzw. efektem sufitowym – duża grupa zdających otrzymała w teście maksymalną liczbę punktów. Heteroskedastyczność jest zagrożeniem dla właściwego oszacowania parametrów modelu
regresji.
Przetestujmy model regresji z wielomianem drugiego stopnia.
Tabela 2.9. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu maturalnego
z języka angielskiego, poziom podstawowy

Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

5,800

0,269

-

GH

0,633

0,015

0,518

GH kwadrat

-0,002

0,000

-0,103

GMP

0,524

0,012

0,524

GMP kwadrat

-0,004

0,000

-0,299

płeć (kobieta)

-0,335

0,028

-0,021

dysleksja na EG

-0,752

0,050

-0,025

egzamin
dodatkowy

4,135

0,106

0,064

R2 zmienia się nieznacznie. Przyjrzyjmy się rozkładowi reszt.
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Skorygowany
R2

0,405

Wykres 2.17. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język
angielski, poziom podstawowy, model zależności nieliniowej

Wykres 2.18. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język angielski na poziomie
podstawowym, model zależności krzywoliniowej

Model nieliniowy nie poprawia kształtu rozkładu. W dalszym ciągu obserwujemy
odstępstwo od normalności. Podobnie jak w przypadku modelu liniowego, notujemy
znaczącą heteroskedastyczność.
Na koniec serii analiz dla egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym
przyjrzyjmy się, jak spełniony jest warunek neutralności wskaźników resztowych
w stosunku do wyniku na egzaminie gimnazjalnym.
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średnie warunkowe reszt

Wykres 2.19. Średnie warunkowe standaryzowanych reszt, język angielski, poziom
podstawowy a egzamin gimnazjalny, część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza
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Wskaźniki resztowe obliczane na podstawie zależności liniowej znacząco gorzej spełniają warunek neutralności, ale również w wypadku modelu nieliniowego obserwujemy
odstępstwa. O ile w wypadku języka polskiego dla najwyższych wyników egzaminu
gimnazjalnego średnie warunkowe reszt były wyższe od zera, dla języka angielskiego
na poziomie podstawowym odnotowujemy średnie warunkowe niższe od zera. Wahania
dla niskich wyników gimnazjalnych są mniej niepokojące, bo dotyczą niewielkiego
odsetka maturzystów.
W sumie należy stwierdzić, że w wypadku języka angielskiego na poziomie podstawowym napotykamy na kilka problemów: rozkład reszt odbiegający od normalnego,
heteroskedastyczność oraz słabe spełnianie warunku neutralności modelu szacowania
EWD w stosunku do wyniku uczniów na wejściu do szkoły.
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4. Język angielski, poziom rozszerzony
Tabela 2.20. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, poziom
rozszerzony

Tab. 2.10. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z języka angielskiego,
poziom rozszerzony
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

- 0,39

- 0,28

32,79

8,01

98364

Rozkład wyników z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jest mniej skośny
niż na poziomie podstawowym.
Wykres 2.21. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z języka angielskiego, poziom
rozszerzony
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Wykresy wskazują na liniowy związek między egzaminem gimnazjalnym a wynikiem
z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Parametry dla modelu zależności liniowej przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2.11. Model regresji liniowej dla egzaminu maturalnego z języka angielskiego,
poziom rozszerzony
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

3,523

0,160

-

GH

0,473

0,004

0,321

GMP

0,325

0,003

0,291

płeć (kobieta)

-0,096

0,045

-0,006

dysleksja na EG

-1,504

0,082

-0,050

egzamin
dodatkowy

3,923

0,117

-0,091

Skorygowany
R2

0,286

R2 dla poziomu rozszerzonego znów jest niższe w stosunku do poziomu podstawowego.
W tym wypadku główną przyczyną wydaje się być redukcja wariancji wyników
egzaminu gimnazjalnego w grupie maturzystów przystępujących do tego egzaminu.
Ciekawe, że moc prognostyczna części humanistycznej jest tylko nieco wyższa niż
części matematyczno-przyrodniczej.
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Wykres 2.22. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język
angielski, poziom rozszerzony, model zależności liniowej

Wykres 2.23. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język angielski na poziomie
rozszerzonym, model zależności liniowej

Obserwujemy odstępstwo rozkładu reszt od normalności analogiczne jak dla poziomu
podstawowego.
Problem heteroskedastyczności występuje w znacznie mniejszym zakresie.
Rozpatrzmy model zależności nieliniowej.
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Tabela 2.12. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu
maturalnego z języka angielskiego, poziom rozszerzony
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

8,159

0,703

-

GH

0,227

0,037

0,154

GH kwadrat

0,003

0,001

0,168

GMP

0,307

0,024

0,275

GMP kwadrat

0,000

0,000

0,016

płeć (kobieta)

-0,109

0,045

-0,007

dysleksja na EG

-1,496

0,081

-0,050

egzamin
dodatkowy

3,902

0,117

-0,090

Skorygowany
R2

0,287

Dopasowanie modelu pozostaje praktycznie bez zmian. Przyjrzyjmy się rozkładowi
reszt.
Wykres 2.24. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Język
angielski, poziom rozszerzony, model zależności nieliniowej
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Wykres 2.25. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, język angielski na poziomie
rozszerzonym, model zależności nieliniowej

Analiza rozkładu reszt dla modelu zależności nieliniowej pokazuje rozkład znacznie
bardziej zbliżony do normalnego.
Problem heteroskedastyczności występuje w niewielkim stopniu.
Na koniec analiza spełnienia warunku neutralności.
Wykres 2.26. Średnie warunkowe standaryzowanych reszt, język angielski, poziom
rozszerzony a egzamin gimnazjalny, część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza,
dopasowanie liniowe i kwadratowe
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Reszty z modelu nieliniowego nieznacznie lepiej spełniają warunek neutralności.
Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria wyboru modelu szacowania EWD dla egzaminu
z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym należy wskazać dopasowanie kwadratowe. Przemawia za nim przede wszystkim bardziej zbliżony do normalnego rozkład
reszt.

5. Matematyka, poziom podstawowy
Przedostatnim testem poddanym przykładowej analizie będzie egzamin z matematyki
na poziomie podstawowym.
Wykres 2.27. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z matematyki, poziom
podstawowy

Rozkład wyników wskazuje na charakterystyczne wypiętrzenie w okolicach kryterium
zaliczenia, ale widzimy też dużą grupę wyników bardzo wysokich.
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Tabela 2.13. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z matematyki,
poziom podstawowy
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

0,09

- 0,98

27,00

11,83

82334

Ujemna kurtoza wskazuje na znaczne „rozpłaszczenie” rozkładu. Kształt rozkładu
zapowiada problemy związane z efektem sufitowym.

matematyka, poziom podstawowy

Wykres 2.28. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej
i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z matematyki, poziom
podstawowy
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Związek egzaminu gimnazjalnego z wynikami matematyki na poziomie podstawowym
jest zbliżony do liniowego.
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Tabela 2.14. Model regresji liniowej dla egzaminu maturalnego z matematyki, poziom
podstawowy
Współczynniki
niestandaryzowane
B

Błąd standardowy

Standaryzo
wany
wskaźnik β

stała

-19,549

0,202

-

GH

0,442

0,006

0,229

GMP

0,855

0,005

0,514

płeć (kobieta)

0,345

0,064

0,015

dysleksja na EG

-0,907

0,111

-0,022

egzamin
dodatkowy

-0,973

0,103

-0,025

Predyktory

Skorygowan
y R2

0,436

Model liniowy wyjaśnia blisko 44% zmienności wyniku matury z analizowanego testu.
Zdecydowanie lepszym prognostykiem – co oczywiście nie dziwi – jest wynik w części
matematyczno-przyrodniczej. Jednak część humanistyczna ma też znaczący udział
w kontroli wariancji wyniku z matematyki na poziomie podstawowym.
Kolejne wykresy pozwalają przeanalizować kształt rozkładu reszt dla modelu liniowego.
Wykres 2.29. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Matematyka,
poziom podstawowy, model zależności liniowej
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Wykres 2.30. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, matematyka na poziomie
podstawowym, model zależności liniowej

Rozkłady są bardzo zbliżone do normalnego.
Diagnostyka regresji wykazała znaczącą heteroskedastyczność.
Przejdźmy do modelu nieliniowego.
Tabela 2.15. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu
maturalnego z matematyki, poziom podstawowy
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

-0,535

0,779

GH

0,181

0,042

0,094

GH kwadrat

0,004

0,001

0,142

Skorygowany
R2

0,442
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GMP

-0,047

0,036

-0,028

GMP kwadrat

0,013

0,001

0,543

płeć (kobieta)

0,227

0,064

0,010

dysleksja na EG

-0,902

0,110

-0,022

egzamin
dodatkowy

-0,991

0,103

-0,025

R2 dla modelu nieliniowego jest wyższy tylko o 0,006. Procent wariancji wyjaśnianej
nie przemawia więc za wyborem tego modelu.
Wykres 2.31. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Matematyka,
poziom podstawowy, model zależności nieliniowej

Wykres 2.32. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, matematyka na poziomie
podstawowym, model zależności nieliniowej
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Rozkłady reszt, tak jak dla modelu liniowego, są zbliżone do normalnego.
Podobnie jako dla modelu liniowego, analiza wykazała znaczącą heteroskedastyczność.
Na koniec analiza spełnienia warunku neutralności EWD w stosunku do wyników
ucznia na wejściu do szkoły.
Wykres 2.33. Średnie warunkowe standaryzowanych reszt, matematyka, poziom
podstawowy a egzamin gimnazjalny, część humanistyczna i matematycznoprzyrodnicza, dopasowanie liniowe i kwadratowe
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Powyższe wykresy jednoznacznie wskazują na wybór modelu nieliniowego. Średnie
warunkowe reszt z modelu liniowego w dużym zakresie wyników gimnazjalnych znacząco odbiegają od zera.
Podsumowując, dla testu matematycznego wskazane jest przyjęcie modelu zależności
nieliniowej. Dla szacowania EWD jedynym zagrożeniem może być znacząca heteroskedastyczność.

6. Matematyka, poziom rozszerzony
Ostatnim testem, dla którego przedstawimy wyniki analiz, jest matematyka na poziomie
rozszerzonym.
Wykres 2.34. Rozkład wyników na egzaminie maturalnym z matematyki, poziom
rozszerzony

O ile w teście na poziomie podstawowym mieliśmy efekt sufitowy, to dla poziomu rozszerzonego obserwujemy znaczący efekt podłogowy. Efekt podłogowy był związany
z formą egzaminu maturalnego: przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym
nie wiązało się (do 2007 roku) z żadnymi konsekwencjami (o zdaniu decydował wynik
z części podstawowej). Ponieważ wynik z matematyki jest wymagany przez wiele
uczelni wyższych, a wiele z nich punkty z poziomu rozszerzonego przelicza ze współczynnikami większymi od 1, to abiturienci przystępowali do egzaminu maturalnego
w nadziei uzyskania choćby kilku punktów, które mogły zadecydować o przyjęciu na
wyższą uczelnię.
Tabela 2.16. Statystyki opisowe wyników na egzaminie maturalnym z matematyki,
poziom rozszerzony
Skośność

Kurtoza

Średnia

Odchylenie
standardowe

N

0,50

- 0,34

17,22

10,19

52434
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Kształt zależności między egzaminem gimnazjalnym a testem maturalnym pokazują
poniższe wykresy.
Wykres 2.35. Wynik na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej a wynik na egzaminie maturalnym z matematyki, poziom
rozszerzony
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Układ średnich warunkowych wskazuje na krzywoliniowy charakter związku. Zacznijmy jednak rutynowo od modelu liniowego.
Tabela 2.17. Model regresji prostoliniowej liniowej dla egzaminu maturalnego
z matematyki, poziom rozszerzony

Predyktory

Współczynniki
niestandaryzowane

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

-23,681

,300

GH

,331

,008

,173

GMP

,753

,007

,446

płeć (kobieta)

,730

,077

,035

dysleksja na EG

-1,605

,127

egzamin
dodatkowy

-2,729

,104

-,047

Skorygowany
R2

0,305

-,096
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Już tradycyjnie obserwujemy niższą w stosunku do poziomu podstawowego wartość R2.
Prawdopodobnie wynika to ze wspominanej już redukcji zmienności zmiennej niezależnej.
Przypatrzmy się ważnemu dla sumowania cząstkowych oszacowań EWD problemowi
rozkładu reszt.
Wykres 2.36. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym.
Matematyka, poziom rozszerzony, model zależności liniowej

Wykres 2.37. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, matematyka na poziomie
rozszerzonym, model zależności liniowej

Rozkład reszt nieznacznie odbiega od normalnego.
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Analiza wykazuje nieznaczną współliniowość zmiennych wyjaśniających (GH i GMP)
oraz znaczącą heteroskedastyczność związaną z efektem podłogowym (duża liczba
bardzo niskich wyników).
Ostatni testowany model to model nieliniowy dla matematyki na poziomie rozszerzonym.
Tabela 2.18. Model regresji z wielomianem drugiego stopnia dla egzaminu
maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony
Współczynniki
niestandaryzowane
Predyktory

Standaryzowany
wskaźnik β

B

Błąd
standardowy

stała

14,825

1,396

-

GH

-,221

,066

-,116

GH kwadrat

,008

,001

,293

GMP

-,867

,057

-,513

GMP kwadrat

,022

,001

,964

płeć (kobieta)

,649

,076

,031

dysleksja na EG

-1,569

,125

-,045

egzamin
dodatkowy

-2,809

,103

-,099

Skorygowany
R2

0,318

R2 jest o 0,013 wyższy w stosunku do modelu liniowego.
Wykres 2.38. Porównanie rozkładu reszt regresji z rozkładem normalnym. Matematyka,
poziom rozszerzony, model zależności nieliniowej
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Wykres 2.39. Wykresy P-norm i Q-norm. Rozkład reszt, matematyka na poziomie
rozszerzonym, model zależności nieliniowej

Rozkład reszt nieznacznie odbiega od normalnego.
Podobnie jak dla modelu liniowego, analiza wykazuje znacząca heteroskedastyczność.
Decydujący dla wyboru modelu szacowania EWD będzie więc test neutralności reszt
w stosunku do wyniku na egzaminie gimnazjalnym.
Wykres 2.40. Średnie warunkowe standaryzowanych reszt, matematyka, poziom
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średnie warunkowe reszt
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Wykresy jednoznacznie wskazują na model nieliniowy.
Podsumowując, dla szacowania EWD dla egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym bardziej właściwym jest model krzywoliniowy. Wyższe R2, rozkład reszt
niewiele odbiegający od normalnego, dobrze spełniony warunek neutralności. Problemem jest znacząca heteroskedastyczność.

7. Zestawienie wybranych parametrów modeli szacowania EWD dla poszczególnych testów maturalnych
Powyżej przedstawiliśmy sześć przykładowych analiz, które należy wykonać, by dla
każdego egzaminu dobrać właściwy model szacowania EWD, i sprawdzić, czy te
cząstkowe oszacowania będzie można sensownie sumować w ogólną miarę EWD dla
szkoły. W tym opracowaniu nie ma miejsca na pełne przedstawienie analiz dla
wszystkich egzaminów. Poniższa tabela zawiera zestawienie wybranych parametrów
modeli regresji. R2 wskazuje na siłę związku egzaminu gimnazjalnego z danym egzaminem maturalnym. Współczynniki β w modelu liniowym pozwalają wyrobić sobie
pogląd, jaki wkład w wyjaśnienie zmienności wyników danego egzaminu maturalnego
mają obie części egzaminu gimnazjalnego.
Tabela 2.19. Wybrane parametry modeli szacowania EWD dla wszystkich
analizowanych testów egzaminacyjnych
Dopasowanie modeli: R2
Przedmiot

Współczynnik β w modelu
liniowym

Model
liniowy

Model
kwadratowy

GH

GMP

polski,
podstawowy

0,350

0,351

0,443

0,195

polski,
rozszerzony

0,200

0,203

0,312

0,180
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angielski,
podstawowy

0,404

0,405

0,420

0,295

angielski,
rozszerzony

0,286

0,287

0,321

0,291

niemiecki,
podstawowy

0,408

0,408

0,418

0,271

niemiecki,
rozszerzony

0,261

0,262

0,306

0,233

rosyjski,
podstawowy

0,385

0,386

0,454

0,211

rosyjski,
rozszerzony

0,317

0,320

0,361

0,249

francuski,
podstawowy

0,514

0,514

0,393

0,355

francuski,
rozszerzony

0,331

0,333

0,280

0,324

hiszpański,
podstawowy

0,385

0,383

0,325

0,309

hiszpański,
rozszerzony

0,243

0,248

0,261

0,276

włoski,
podstawowy

0,365

0,365

0,292

0,326

włoski,
rozszerzony

0,189

0,201

0,300

0,164

historia,
podstawowy

0,414

0,417

0,376

0,332

historia,
rozszerzony

0,212

0,215

0,270

0,269

biologia.
podstawowy

0,479

0,479

0,416

0,357

biologia,
rozszerzony

0,420

0,422

0,313

0,435

geografia,
podstawowy

0,493

0,493

0,444

0,299

geografia
rozszerzony

0,365

0,368

0,322

0,377
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matematyka,
podstawowy

0,436

0,442

0,229

0,514

matematyka,
rozszerzony

0,305

0,318

0,173

0,446

chemia,
podstawowy

0,360

0,360

0,249

0,440

chemia,
rozszerzony

0,342

0,346

0,219

0,451

fizyka,
podstawowy

0,359

0,364

0,192

0,477

fizyka,
rozszerzony

0,294

0,316

0,164

0,439

WOS,
podstawowy

0,481

0,481

0,462

0,254

WOS, rozszerzony

0,265

0,266

0,364

0,229

0,264

0,265

0,280

0,295

historia sztuki,
rozszerzony

0,181

0,184

0,232

0,204

historia muzyki,
podstawowy

0,329

0,328

0,336

0,270

historia muzyki,
rozszerzony

0,282

0,284

0,373

0,197

wiedza o tańcu,
podstawowy

0,270

0,248

-0,002

0,233

wiedza o tańcu,
rozszerzony

0,274

0,279

0,074

0,265

historia sztuki,
podstawowy

Okazuje się, że uwzględniony zestaw zmiennych pozwala najlepiej prognozować wyniki egzaminu z języka francuskiego na poziomie podstawowym. Biorąc pod uwagę, że
egzamin gimnazjalny nie sprawdza znajomości języka obcego, to z pewnością
zaskakujący wynik.
Wartości R2 dla poziomu podstawowego są systematycznie wyższe niż dla poziomu
rozszerzonego (wyjątek to egzamin z wiedzy o tańcu). Jak już wspominaliśmy, jest to
prawdopodobnie efektem redukcji zmienności wyników egzaminu gimnazjalnego
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w grupach przystępujących do poziomu rozszerzonego oraz, w kilku wypadkach,
niższej rzetelności pomiaru na poziomie rozszerzonym (większy udział złożonych
zadań otwartych i związany z tym silniejszy efekt egzaminatora).
Wydaje się, że siła związku między egzaminem gimnazjalnym a wynikiem egzaminów
maturalnych nie jest znaczącą przeszkodą w szacowaniu EWD dla poszczególnych
egzaminów.
Mniej jednoznacznie wypada ocena pozostałych warunków. Rozkłady reszt z równań
regresji mają różne rozkłady. Choć dominują rozkłady zbliżone do normalnych,
notujemy przypadki znaczących odstępstw. Również nie zawsze dostatecznie dobrze
spełniony jest warunek neutralności. Dla niektórych testów maturalnych – mimo
wyboru korzystniejszego modelu regresji – obserwujemy znaczące odstępstwa.
Najczęściej zdarza się przeszacowanie lub niedoszacowanie EWD dla najniższych
wyników gimnazjalnych oraz przeszacowanie EWD dla najwyższych wyników
egzaminu gimnazjalnego. Częstym problemem jest też niespełnienie warunku homoskedastyczności. Bardzo rzadko notujemy problemy ze współliniowością.

8. Sumaryczny wskaźnik EWD
Mimo napotkanych problemów, pokuszono się o doprowadzenie strategii obliczania
cząstkowych EWD do końca. Procedura obliczania sumarycznego wskaźnika EWD
wyglądała następująco:
Dla każdego maturzysty obliczono średnią arytmetyczną reszt dla wszystkich
zdawanych przez niego egzaminów.
Tak uzyskane wskaźniki dla łatwiejszej statystycznej interpretacji
wystandaryzowano.
Dla każdej szkoły oszacowano EWD jako średnią wskaźników indywidualnych.
Na podstawie liczby maturzystów i odchylenia standardowego wskaźników
indywidualnych w szkole oszacowano dla każdej placówki przedział ufności EWD.
Przyjrzyjmy się wybranym właściwościom tak obliczonych wskaźników sumarycznych.
Zacznijmy od analizy na poziomie uczniów, czyli sprawdzenie efektów dwóch pierwszych kroków.
Poniższy wykres pokazuje, na ile wskaźnik sumaryczny EWD na poziomie indywidualnym (czyli właściwie należałoby mówić o średniej wskaźników resztowych) spełnia
warunek neutralności w stosunku do poziomu osiągnięć ucznia na wejściu do szkoły.
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Wykres 2.41. Średnie warunkowe wskaźnika EWD a egzamin gimnazjalny, suma dwóch
części. Analiza na poziomie ucznia
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Wykres pokazuje, że odstępstwa od neutralności obserwowane dla cząstkowych oszacowań nie znoszą się i dają niezbyt silne, ale systematyczne efekty. Dla niskich wyników
egzaminu gimnazjalnego – do 42 pkt, 4 centyl – jak i dla wysokich wyników – ponad
92 pkt (z wyjątkiem 97 pkt), 99 centyl – wartości EWD przekraczają zero, czyli zgodnie
z założeniem o neutralności są zawyżone. Tak więc szkoły z nadreprezentacją uczniów
z wynikami egzaminu gimnazjalnego z tych przedziałów miałyby większe szanse
uzyskać wyższe EWD. Jednak dla 90% przypadków – wynik na egzaminie gimnazjalnym od 43 do 91 pkt – indywidualne, sumaryczne wskaźniki resztowe spełniają
warunek neutralności.
Przejdźmy do analiz na poziomie szkoły. Przeanalizujmy zależność między średnim
wynikiem gimnazjalnym na wejściu do szkoły a EWD szkoły. Poniższy wykres pokazuje zależność dla 3445 liceów, dla których oszacowano EWD dla wyników matury
2005 r.
Wykres 2.42. Średni wynik na wejściu (egzamin gimnazjalny, suma) a EWD szkoły.
Parametry regresji liniowej
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Na poziomie szkoły pojawia się znacząca, choć niezbyt silna zależność między stanem
na wejściu a wynikiem matury – średnia egzaminu gimnazjalnego wyjaśnia 18%
zmienności EWD szkoły. Widzimy więc, że uśredniony wynik egzaminu gimnazjalnego przenosi – poza wynikami uczniów na tym egzaminie – inne jeszcze informacje,
być może związane z czynnikami warunkującymi efektywność nauczania.
By jednak w pełni ocenić zaobserwowaną zależność, należy ją zestawić z korelacją
między średnim wynikiem egzaminu gimnazjalnego a średnim wynikiem matury
w szkole. Dla obliczenia średniego wyniku matury w szkole wyniki cząstkowe matury
(z poszczególnych testów maturalnych) poddano standaryzacji, dla każdego ucznia
obliczono średnią wyników cząstkowych i następnie te średnie użyto do obliczenia
przeciętnego wyniku maturalnego w danej szkole. Interesującą nas zależność pokazuje
poniższy wykres.
Wykres 2.43. Średni wynik na wejściu (egzamin gimnazjalny, suma) a średni
(standaryzowany) wynik matury w szkole. Parametry regresji liniowej
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Przeciętny wynik matury w danym liceum jest niezwykle silnie determinowany poziomem uczniów na progu szkoły. Blisko 80% zmienności przeciętnego wyniku matury
w szkole wyjaśnia średnia na egzaminie gimnazjalnym! Jeżeli z perspektywy tej zależności popatrzymy na korelację średniej gimnazjalnej z EWD szkoły, to widzimy, że
EWD jest radykalnie słabiej determinowana przez przeciętny poziom uprzednich
osiągnięć uczniów.
Na koniec popatrzmy na korelację między średnim wynikiem matury a EWD szkoły.
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Wykres 2.44. Średni (standaryzowany) wynik matury a EWD szkoły. Parametry regresji
liniowej
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Średnia egzaminu maturalnego w danej szkole wyjaśnia 64% wariancji EWD. To silniejsza zależność niż w wypadku gimnazjów, dla których analogiczny procent jest
niższy o 10 pp. Silniejsza korelacja dla liceów wynika z działania dwóch czynników:
Czynnik pierwszy – artefaktualny – związany jest z samą metodą liczenia EWD
opartą na resztach z równania regresji. Ponieważ korelacja między sprawdzianem
a egzaminem gimnazjalnym jest wyższa niż przeciętna korelacja między egzaminem gimnazjalnym a wynikiem na maturze, reszty będące podstawą liczenia EWD
maturalnego są silniej skorelowane ze zmienną zależną, czyli wynikiem na maturze.
Drugi czynnik – hipotetyczny, nie mamy dowodów jego działania – wiąże się z silniejszą korelacją uśrednionej miary wyniku szkoły na maturze z czynnikami rzutującymi na efektywność nauczania – np. dobór nauczycieli, wyposażenie szkoły itp.
Podsumowując, mimo wielu problemów i wątpliwości, strategia obliczania EWD na
podstawie cząstkowych szacunków dla poszczególnych egzaminów maturalnych daje
się zrealizować, choć efekt finalny ma z pewnością wiele wad.

Podsumowanie
Przeanalizowano dwie strategie szacowania EWD dla szkół kończących się maturą:
(1) syntetyzowania wyników z poszczególnych testów maturalnych oraz (2) obliczania
cząstkowych EWD. Na podstawie danych egzamin gimnazjalny 2002 – egzamin
maturalny 2005, pokazano możliwość ich zastosowania, a w przypadku drugiej strategii
symulację doprowadzono do końcowych oszacowań EWD dla szkół.
Z perspektywy wyników dotychczasowych analiz bardziej obiecująco wygląda strategia
pierwsza. Syntetyzowanie wyników maturalnych w kilka (na przykład dwa, analogiczne
jak w wypadku egzaminu gimnazjalnego) rezultatów sumarycznych pozwala znacznie
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uprościć pracę nad modelami szacowania EWD. Dwa wskaźniki maturalne pozwoliłyby
ograniczyć poszukiwania do dwóch tylko modeli. Jak widzieliśmy, strategia szacowania
cząstkowych EWD wymaga żmudnych i – co gorsza – nie zawsze gwarantujących
sukces analiz. Dodatkową zaletą pierwszej strategii będzie intuicyjna miara, swoista
jednostka, w której wyrażane będzie EWD szkoły – ekwiwalent punktów egzaminu
gimnazjalnego. Wielokrotne standaryzowane wskaźniki obliczane w ramach drugiej
strategii nie mają już żadnej intuicyjnej, treściowej interpretacji.
Do dalszych prac rozwojowych EWD należy zarekomendować strategię syntetyzowania
wyników z poszczególnych egzaminów maturalnych. Obliczone wskaźniki syntetyczne
mogą być używane do tworzenia modeli szacowania EWD opartych o reszty z równania
regresji (analogicznie jak w modelu zaproponowanym dla gimnazjum) lub bardziej
wyrafinowanych modeli statystycznych: efektów stałych, efektów losowych lub modeli
hierarchicznych.
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Maciej Jakubowski

Analiza zmienności w czasie wskaźników
edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
Wprowadzenie
W tym rozdziale metody pomiaru efektywności gimnazjów za pomocą edukacyjnej
wartości dodanej (EWD) porównano ze względu na ich zmienność w czasie. Tak więc
dla każdej z metod porównano zgodność wskaźników EWD przypisywanych gimnazjom w różnych latach. Takie podejście do oceny metod EWD ma szczególne znaczenie dla ich zastosowań w praktyce. Przyjmujemy, że metody, które dają bardziej
stabilne rezultaty, są bardziej pożądane. Uznajemy, że o ile wskaźniki EWD są spójne
między latami, to mierzą one trwałe cechy szkół, które można interpretować jako miarę
względnej efektywności nauczania w porównaniu z innymi placówkami.
Trzeba od razu podkreślić, że nie ma jednej definicji zmienności wskaźników EWD.
Określenie takiej definicji nie jest możliwe z uwagi na co najmniej dwie kwestie. Po
pierwsze, EWD gimnazjum może stanowić jedna wartość (estymator punktowy) lub też
przedział wartości (estymator przedziałowy, potocznie: przedział ufności). Definicja
i interpretacja zmienności będzie więc ściśle zależeć od wyboru rodzaju estymatora. Po
drugie, nie posiadamy bezdyskusyjnych kryteriów określających, czy EWD szkoły
w danym roku różni się od EWD w roku poprzednim. Takie kryteria muszą być
określone ze względu specyficzny kontekst, w jakim metody EWD mają być
stosowane. Inne kryteria są przydatne, gdy EWD ma służyć wskazaniu szkół wyraźnie
odstających od „przeciętnej”, a inne, gdy EWD ma służyć określeniu różnic w efektywności dla wszystkich szkół w kraju. Z tych względów w pracy wykorzystano kilka
kryteriów zmienności EWD.
Tu analizie poddano kilka wybranych metod EWD, które albo były już stosowane
w Polsce, albo z teoretycznego punktu widzenia mają wyróżniające je, odrębne cechy.
Tak więc porównano 4 metody szacujące EWD szkoły na podstawie:
średnich dla szkoły wyników uczniów „na wejściu” i pod koniec nauki (jedyna
metoda opierającą się na danych zagregowanych do poziomu szkoły);
średnich z reszt regresji wyników uczniów na wejściu na wyniki pod koniec nauki;
modelu wielopoziomowego z efektami losowymi szkół;
modelu wielopoziomowego z efektami losowymi szkół oraz losowym nachyleniem
relacji wyników „na wejściu” i pod koniec nauki.
Niniejsze opracowanie składa się z 5 części. W pierwszej dokonano opisu 4 modeli
wykorzystanych do porównań, scharakteryzowano próbę poddaną w badaniu i podano
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dokładną specyfikację równań regresji. W drugiej przedstawiono kryteria oceny
zmienności EWD uzyskanych różnymi metodami. W trzeciej zaprezentowano rezultaty
porównań dla estymatorów punktowych, a w czwartej dla estymatorów przedziałowych.
Piąta część podsumowuje wyniki badania.

1. Opis modeli EWD
Model A.

EWD jako różnica między średnim wynikiem uczniów „na wejściu”
i pod koniec nauki w gimnazjum

Jest to model wykorzystujący uśrednione dane na poziomie szkoły i został uwzględniony w analizie jako przykład podejścia, w którym dane indywidualne nie są
bezpośrednio wykorzystywane do oszacowania EWD. Innymi przykładami są modele
EWD wykorzystujące wyniki szkół na skali staninowej, a więc poddane jeszcze dalszemu przetworzeniu. W porównaniu z modelami przedstawionymi poniżej, podejście
tego typu można uznać za nieefektywne, bowiem z założenia nie wykorzystuje ono
całej dostępnej informacji statystycznej. Jednak ze względu na prostotę, podejście to
cieszy się sporą popularnością i zostało zaproponowane wcześniej jako metoda pomiaru
EWD dla gimnazjów (w wersji ze skalami staninowymi, por. Niemierko, 2004).
Wcześniejsze prace stwierdziły, że metoda ta daje podobne oszacowania co metody
regresji z danymi indywidualnymi (czyli metoda B zaproponowana w: Dolata, 2004;
por. Szmigel, Rappe, 2006). Stąd, porównanie tego typu metod z modelami wykorzystującymi dane indywidualne wydaje się interesujące, szczególnie w kontekście
zmienności uzyskanych za ich pomocą oszacowań EWD.
Trzeba podkreślić, że metoda ta nie daje możliwości szacowania EWD w oparciu
o ogólnodostępne dane na poziomie szkół, bowiem jedynie średnia „na wyjściu” jest
publicznie dostępna, a już średni wynik sprawdzianu musi być obliczony na podstawie
indywidualnych wyników uczniów w gimnazjum. Oczywiście, w przyszłości dane tego
typu mogą być publikowane i wtedy ważną zaletą tej metody byłby brak potrzeby
korzystania z wyników indywidualnych.
Przyjmijmy, że x j to średni wynik sprawdzianu, a y j to średni wynik egzaminu
uczniów j-tego gimnazjum. Wtedy EWD to różnica między wynikiem szkoły przewidywanym przez proste równanie regresji oszacowane dla pełnej populacji gimnazjów
a wynikiem uzyskanym w rzeczywistości. Oszacowane równanie regresji określające
oczekiwany wynik egzaminu gimnazjalnego ŷ j zapisujemy jako:

yˆ j = β 0 + β1 x j

(A1)

Wtedy EWD danej szkoły uzyskujemy jako:

EWD jA = y j − yˆ j
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(A2)

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do równania regresji (A1) dodać zmienne
objaśniające na poziomie szkoły (w tym średnie indywidualnych charakterystyk
uczniów), o ile miałyby one „wyłączyć” wpływ na EWD czynników niezależnych od
pracy szkoły.
Warto zauważyć, że tak oszacowanej EWD nie można podać w postaci estymatora
przedziałowego. Nieuwzględnienie w modelu informacji o zróżnicowaniu wyników
uczniów wewnątrz szkoły powoduje, że nie jest znana precyzja, z jaką oszacowano
wskaźnik EWD danej placówki i może on być podany jedynie jako estymator
punktowy.

Model B.

EWD jako średnia z reszt równania regresji wyników indywidualnych uczniów

Model ten po raz pierwszy został zastosowany w Polsce przez R. Dolatę (por. 2004)
i z niewielkimi modyfikacjami zaproponowany jako podstawowa metoda oceny EWD
gimnazjów17. Różni się on od modelu A tym, że do oszacowania równania regresji
wykorzystuje dane indywidualne, a EWD liczona jest jako średnia z reszt uczniów
danej szkoły. Równanie regresji można zapisać jako:

y i = β 0 + β 1 xi + β 2 xi2 + ε i

(B1)

gdzie xi oraz yi to odpowiednio wynik sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego i-tego
ucznia, a β to parametry do oszacowania. Kwadrat wyników sprawdzianu odzwierciedla
nieliniową zależność między wynikami egzaminów. Niech ŷi to wynik przewidywany
na egzaminie gimnazjalnym przez równanie regresji (B1) oszacowane dla pełnej
populacji gimnazjów i uczniów w danym roku, wtedy EWD j-tego gimnazjum można
obliczyć jako:

EWD Bj =

1
nj

∑(y

i

− yˆ i )

(B2)

gdzie yi to wynik egzaminu gimnazjalnego i-tego ucznia, nj to liczba uczniów j-tego
gimnazjum, a znak sumowania oznacza sumę dla wszystkich uczniów j-tego
gimnazjum. Tak więc EWD to przeciętna odchyleń rzeczywistych wyników uczniów od
przewidywanych równaniem regresji. Dla tego rodzaju estymatora punktowego można
łatwo oszacować przedział ufności (wykorzystując wariancję indywidualnych odchyleń), a więc podać EWD jako estymator przedziałowy. Jest to niewątpliwa zaleta tej
metody w porównaniu z metodą A.
Oczywiście w równaniu (B1) można uwzględnić dowolne charakterystyki ucznia, jego
rodziny, szkoły, gminy, itp. Można także dowolnie specyfikować zależność między
17

Patrz: M. Jakubowski, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej oraz Analiza metod szacowania
edukacyjnej wartości dodanej w niniejszym numerze Egzaminu.
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wynikami sprawdzianu a egzaminu gimnazjalnego. Model ten w większości sytuacji
daje niemal identyczne oszacowania EWD jak teoretycznie bardziej poprawny model
regresji z efektami stałymi (por. Jakubowski, 2006; Ladd, Walsh, 2002), a także
podobne do prostych modeli nieparametrycznych szacujących EWD na podstawie
odchyleń od średnich warunkowych18. Można więc uznać, że model B jest uogólnieniem modeli regresji z danymi indywidualnymi i stałymi współczynnikami dla
zmiennych objaśniających. Jego porównanie z pozostałymi metodami odzwierciedla
jakość oszacowań EWD dla tej grupy modeli.

Model C.

EWD szkoły jako efekt losowy w modelu wielopoziomowym

Modele EWD najczęściej proponowane i dyskutowane we współczesnej literaturze
fachowej budowane są w oparciu o modele wielopoziomowe (ang. multilevel models)19.
W literaturze teoretycznej, ale i empirycznej, wykorzystuje się modele bardzo skomplikowane, umożliwiające uwzględnienie obserwacji niepełnych, danych z kilku lat, czy
wyników egzaminów z różnych przedmiotów (por. przegląd prac w: McCaffrey i in.,
2005). W niniejszym badaniu wykorzystano modele najprostsze: z losową stalą (model
C) oraz z losową stałą i losowym nachyleniem (model D).
Prosty model dwupoziomowy (szkoły i ucznia) można zapisać w postaci jednorównaniowej jako:

y ij = π 0 + π 1 xij + π 3 xij2 + u j + ε ij

(C1)

gdzie yij, to wynik i-tego ucznia w szkole j, uj to efekt losowy szkoły, εij to błąd losowy
na poziomie ucznia, a π to parametry do oszacowania. Zakładamy, że ε ij ~ N (0,σ ε2 )
oraz u j ~ N (0,σ u2 ) mają rozkład normalny i są od siebie niezależne. Model ten można
oszacować metodą największej wiarygodności, a EWD danego gimnazjum uzyskać
jako ocenę efektu losowego, tzw. empirical Bayes prediction. EWD uzyskane w ten
sposób wyróżnia poddanie działaniu tzw. efektu skurczania (ang. shrinkage) zbliżającego oceny efektów pojedynczych szkół do średniej dla całej populacji. Efekt ten jest
tym silniejszy, im ocena dla danej szkoły jest mniej wiarygodna: mniejsza jest liczba
uczniów zdających egzamin, czy też większe jest zróżnicowanie odchyleń rzeczywistych wyników od wyników oczekiwanych. Im większy efekt skurczania, a więc im
mniej wiarygodne jest oszacowanie dla danej szkoły, tym bardziej EWD tej placówki
będzie zbliżało się do średniej dla wszystkich szkół (w tym modelu równej 0). Można
wykazać, że choć uzyskane w ten sposób jednoroczne oceny EWD będą obciążone
(będą leżeć zbyt blisko średniej, bowiem efekt skurczania jest zawsze nieco
„przesadzony”), to jednak w wielu próbach podejście to daje bardziej precyzyjne oceny
18

Patrz: M. Jakubowski, Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej w niniejszym numerze
Egzaminu.
19
Modele te nazywane są też liniowymi modelami hierarchicznymi (ang. hierarchical linear models) lub
modelami z efektami mieszanymi (ang. mixed models).
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efektów szkół niż metody z efektami stałymi (por. Raudenbush, Bryk, 2002; Goldstein,
1999). Trzeba przy tym podkreślić, że ze względu na efekt skurczania, uzyskanie oceny
skrajnej (zarówno pozytywnej, jak i negatywnej) przez szkoły z niewielką liczbą
uczniów będzie trudniejsze niż dla szkół większych. Z drugiej strony wariancja EWD
(a więc i przypadkowość) oraz precyzja ocen dla niewielkich placówek będzie znacznie
mniejsza. Metoda ta może więc stanowić rozwiązanie problemu niewielkiej liczby
zdających z zastrzeżeniem, że zawsze będzie mało selektywna dla mniejszych szkół.
W tym badaniu model C oszacowano w programie Stata za pomocą procedury
GLLAMM, która pozwala uzyskać oceny efektów losowych wraz z błędami
standardowymi, a więc daje możliwość estymacji przedziałowej (por. Rabe-Hesketh,
Skrondal, 2005).

Model D.

EWD szkoły jako efekt losowy w modelu wielopoziomowym z losowym nachyleniem wyników sprawdzianu.

Model ten różni się od modelu C dopuszczeniem zmienności współczynnika nachylenia
sprawdzianu między szkołami. Zakładamy, że szkoły wpływają na relację między
początkowym a końcowym poziomem wiedzy w odmienny sposób, zależnie od
poziomu wyników sprawdzianu danej grupy uczniów. Inaczej mówiąc, gimnazja mogą
z różną efektywnością pracować z uczniami o niższym lub wyższym poziomie wiedzy,
a pomiar tych różnic możliwy jest w modelu D.
Tym razem model ten zapiszemy za pomocą szeregu równań, uwidaczniając jego
strukturę:
poziom indywidualny:
poziom szkoły:

yij = π 0 + π 1 ~
xij + ε ij

(D1)

π 0 = γ 00 + u 0 j

(D2)

π 1 = γ 10 + u1 j

(D3)

Tę najprostszą postać modelu, w której brak zmiennych objaśniających na poziomie
szkoły, można zapisać też jednym równaniem jako:

[

] [

y ij = γ 00 + γ 10 ~
xij + u 0 j + u1 j ~
xij + ε ij

]

(D4)

gdzie część stałą od części losowej oddzielono nawiasami kwadratowymi. W równaniu
tym ~
xij to wynik sprawdzianu przekształcony w sposób opisany poniżej, γ 00 oraz γ 10
to parametry do oszacowania (średnia stała i nachylenie w całej populacji), u 0 j i u1 j to
efekty losowe na poziomie szkół (losowa stała i losowe nachylenie), a ε ij to błąd
losowy na poziomie ucznia. W porównaniu z modelem C wprowadzono czynnik
losowy u1 j , różnicujący nachylenie sprawdzianu między szkołami. Zakładamy, że
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ε ij ~ N (0,σ ε2 ) , u 0 j ~ N (0,σ u20 ) , u1 j ~ N (0, σ u21 ) , oraz cov(u0 j , u1 j ) ≠ 0 , a więc że
elementy losowe mają rozkład normalny, oraz że losowe nachylenie może być skorelowane z losową stałą (EWD szkoły). To ostatnie założenie oznacza, że szkoły o danej
efektywności nauczania może charakteryzować odmienna relacja między wynikami „na
wejściu” i „na wyjściu”20.
W modelu z losowym nachyleniem celowe jest przekształcenie wyników sprawdzianu
tak, aby efekty losowe (stałe) dla szkół mogły być bezpośrednio interpretowane. Model
D z nieprzekształconymi wynikami sprawdzianu daje oceny efektów szkół dla uczniów
z wynikami sprawdzianu równymi 0, a więc nie ma bezpośredniej interpretacji.
„Centrując” wyniki sprawdzianu wokół wybranej wartości określonej miary położenia
w rozkładzie wyników sprawdzianu, możemy oszacować efekty szkół dla różnych grup
uczniów w zależności od ich początkowego poziomu wiedzy. W tym badaniu wyniki
sprawdzianu przekształcono tak, aby EWD mierzyła efekty pracy placówek z uczniami
słabszymi. Dokładniej, wyniki sprawdzianu przekształcono osobno dla każdej szkoły
tak, aby wartość 0 równa była wynikowi sprawdzianu dla dolnego kwintyla wyników
„na wejściu” w danej placówce. Jest to tzw. group-mean centering (wyśrodkowanie
wokół średniej w grupie), dający oszacowania nieco inne niż w przypadku tzw. grandmean centering (wyśrodkowanie wokół średniej w próbie), gdzie wyniki sprawdzianu
przekształca się tak, aby 0 równe było np. średniej w całej populacji (por. Raudenbush,
Bryk, 2002).
Trzeba podkreślić, że przekształcenie wyników sprawdzianu ma w modelu D zasadniczy wpływ na uzyskane rezultaty i ich interpretację. Wyśrodkowanie wokół jednej
wartości dla całej próby daje najczęściej oszacowania, które są bliskie uzyskanym
w modelu C (tak jest w istocie dla danych polskich, por. Jakubowski, 2006). Jednak
przez wyśrodkowanie wokół wartości odrębnie określonych dla każdej grupy (szkoły)
szacujemy w istocie zupełnie inny model (por. Leeuw, 2005). Interpretacja wyników
jest przez to całkiem odmienna. Gdybyśmy wycentrowali wyniki sprawdzianu wokół
dolnego kwintyla w całej populacji, to model z losowym nachyleniem porównywałby
efekty pracy szkół z uczniami o tym samym początkowym poziomie wiedzy.
Wycentrowanie wyników sprawdzianu wokół dolnego kwintyla w danej szkole, tak jak
w modelu D, powoduje, że porównujemy efekty pracy szkół z uczniami o różnym
„bezwzględnym” początkowym poziomie wiedzy, jednak tym samym w relacji do
poziomu pozostałych uczniów w każdej szkole. W oczywisty sposób model D inaczej
porównuje efekty pracy szkół, a przez to ciekawe jest jego zestawienie z modelami A, B
i C. Warto dodać, że wycentrowanie wokół innej wartości (średniej lub górnego decyla
w danej szkole) może dostarczyć jeszcze innych rezultatów. W tym badaniu ważne jest
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Oszacowanie korelacji między stałą a nachyleniem stanowi często cel badań sam w sobie. Negatywna
korelacja świadczy o tym, że przeciętnie szkoły z wyższymi wynikami charakteryzuje też słabsza relacja
między wynikami „na wejściu” i „na wyjściu” (bardziej „płaskie” nachylenie), a więc, że szkoły te cechuje
także zdolność do wyrównywania poziomu uczniów.
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jednak, czy tego rodzaju metody, mierzące efektywność względem relatywnego poziomu uczniów w każdej placówce, dają mniej lub bardziej stabilne oszacowania.
Charakterystyki uczniów
Przy szacowaniu modeli B, C oraz D uwzględniono dostępne charakterystyki
indywidualne: płeć oraz dysleksję, jako zmienne zerojedynkowe, które dla przejrzystości pominięto w równaniach powyżej. W modelu A niemożliwe było uwzględnienie
zmiennych indywidualnych. W modelach tego rodzaju można wykorzystać zagregowane charakterystyki uczniów poszczególnych szkół, trzeba jednak podkreślić, że
zmienne takie mogą być silnie skorelowane z jakością nauczania, a przez to zniekształcać oceny EWD. Podobnie jest z innymi charakterystykami na poziomie szkoły.
Zmienne tego rodzaju mogą być silnie endogeniczne, a ich włączenie do analizy może
w systematyczny sposób zaniżać lub też zawyżać oceny EWD określonych grup
szkół21.
Badana próba
W badaniu uwzględniono wszystkie gimnazja, dla których możliwe było połączenie
danych z 2005 i 2006 po kodzie z bazy CKE, a przy tym w 2006 roku miały
przynajmniej 10 uczniów zdających egzamin. W ten sposób uzyskano dane dla 5 689
gimnazjów oraz 47 6606 uczniów w 2005 roku i 47 1492 w roku 2006. Podstawowe
statystyki opisowe wykorzystanych zmiennych zawiera Tabela 1.
Do porównania estymatorów przedziałowych, ze względu na wysokie wymagania
obliczeniowe, z całej populacji wybrano 100 szkół z co najmniej 20 uczniami (pierwsze
100 szkół wg kodu CKE). Statystyki opisowe dla tej próby podano w części 4.
Tabela 1. Statystyki opisowe zmiennych wykorzystanych w badaniu
Populacja
uczniów

2005 rok, N=476606

2006 rok, N=471492

średnia

odch.
std.

min

max

średnia

odch.
std.

min

max

sprawdzian

30,13

6,36

1

40

29,19

6,33

1

40

suma z egz. gimn.

58,78

17,04

5

100

56,40

16,78

0

100

cz. humanistyczna

33,83

8,30

1

50

31.92

8.05

0

50

cz. mat.-przyr.

24,95

10,09

1

50

24.48

10.15

0

50

płeć

0,50

0,50

0

1

0.50

0.50

0

1

dysleksja
sprawdzian

0,07

0,25

0

1

0.07

0.26

0

1

21

Patrz: M. Jakubowski, Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej w niniejszym numerze
Egzaminu.
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dysleksja egz. gim.

0,09

0,29

0

1

0.10

0.31

0

1

dysleksja obydwa

0,05

0,22

0

1

0.05

0.22

0

1

2005 rok, N=5689

2006 rok, N=5689

Populacja
gimnazjów

średnia

odch.
std.

min

max

średnia

odch.
std.

min

max

sprawdzian

29,9

2,4

16,2

39,1

28,9

2,4

15,2

38,6

suma z egz. gimn.

58,4

7,0

17,8

89,9

56,0

7,1

21,3

90,1

cz. humanistyczna

33,6

3,3

9,9

46,8

31,7

3,3

13,2

45,8

cz. mat.-przyr.

24,8

4,1

6,4

44,9

24,3

4,2

7,3

46,9

liczba uczniów

83,8

60,0

10

394

82,9

58,1

10

407

2. Kryteria porównania metod EWD
Właściwą analizę zmienności wskaźników EWD poprzedzi porównanie zgodności
rezultatów uzyskanych przez różne modele EWD dla danych jednorocznych. Dla każdej
pary metod obliczono współczynnik korelacji liniowej, osobno dla 2005 i 2006 roku.
Wyniki przedstawiono w tabeli 2.
W tabeli 3. przedstawiono współczynniki korelacji liniowej (Pearsona) dla pary wskaźników EWD z różnych lat obliczonych tą samą metodą. To podstawowe kryterium
oceny stabilności w czasie estymatorów punktowych EWD. Im wyższa korelacja, tym
niższa zmienność ocen EWD uzyskanych daną metodą. Należy jednak pamiętać, że
z praktycznego punktu widzenia ważne są zmiany w uporządkowaniu gimnazjów
względem EWD (oraz rozmiar tych zmian), a nie liniowość związku między EWD.
Współczynniki korelacji mogą być niskie dla nieliniowej relacji między wskaźnikami
z różnych lat, nawet gdy wskaźniki te ustalają rokrocznie podobne uporządkowanie
szkół. Stąd wartościowe są także inne kryteria podane poniżej.
Nieco innym sposobem oceny zmienności EWD, ważnym z praktycznego punktu
widzenia, jest procent szkół, dla których EWD w obydwu latach pozostało pozytywne
bądź negatywne. Wyniki dla tego kryterium przedstawiono w tabeli 4. W tabeli 5.
przedstawiono wyniki dla podobnego, lecz bardziej selektywnego kryterium
oceniającego dla jakiego procentu szkół ich EWD w obydwu latach przekroczyło
umowny próg (dodatni lub ujemny). Prób ten w tym przypadku ustalono arbitralnie jako
½ odchylenia standardowego wyników indywidualnych z danego roku. Te dwa kryteria
są interesujące ze względu na potoczną interpretację wyników egzaminów zewnętrznych. Często są one oceniane względem miary dla całej populacji lub grupy, np.
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średniej w Polsce lub gminie (w tym przypadku średnia EWD w Polsce równa jest 0)
lub też wartości uważanej za skrajną (tutaj ustalono, że jest to powyżej lub poniżej ½
odchylenia standardowego wyników indywidualnych, choć w rzeczywistości może to
być np. 5 punktów egzaminacyjnych, niezależnie od rozkładu wyników w danym roku).
Kryteria tego rodzaju dają wyobrażenie, na ile dana metoda pozwala klasyfikować
szkoły jako uczące „lepiej” lub „gorzej” od przeciętnej. Niezależnie od tego, na ile tego
rodzaju interpretacja EWD ma sens, to zapewne będzie stosowana w rzeczywistości,
o ile EWD będzie informacją publicznie dostępną. Warto zatem ocenić, na ile stabilne
są oceny EWD wg powyższych kryteriów, bowiem zbyt wysoka zmienność w tym
względzie może podważać zaufanie odbiorców do metody.
Dla metod B, C oraz D, oszacowano także estymatory przedziałowe. Do porównania
metod zastosowano tu dwa kryteria. W pierwszym z nich obliczono procent szkół, dla
których przedziały ufności uzyskane daną metodą mają wspólny odcinek – „zazębiają
się” między latami. Według autora tego opracowania metody, dla których przedziały
ufności są wystarczająco precyzyjne z praktycznego punktu widzenia, a przy tym dla
większości szkół pokrywają się między latami, powinny być preferowane względem
pozostałych. O ile dla kilku metod estymatory przedziałowe są podobnie stabilne
między latami, to lepsze są metody dające bardziej precyzyjne oszacowania. Metody
takie dają odpowiednią podstawę do wnioskowania statystycznego o różnicach w
efektywności nauczania między szkołami, co wydaje się, jest celem zastosowania
wskaźników EWD. Wyniki porównań dla tego kryterium zawiera tabela 9.
Drugim kryterium, bliskim potocznej interpretacji EWD, jest procent szkół, dla których
przedziały ufności nie zawierają w obydwu latach 0, czyli w tym przypadku średniej dla
populacji, a więc dla których w obydwu latach możemy w uprawniony statystycznie
sposób stwierdzić, że ich efektywność odbiega od przeciętnej w tym samym kierunku.
Inaczej mówiąc, jest to procent szkół, dla których przedział ufności zawiera wyłącznie
wartości dodatnie (jeśli szkoła wyróżnia się wyższą niż przeciętna efektywnością) lub
wyłącznie wartości ujemne (jeśli niższą). Wyniki porównań dla tego kryterium
przedstawiono w tabeli 10.
Oczywiście szkoły mogą być porównywane także z inną wartością, np. średnią w gminie. Trudno z góry określić, w jaki sposób przesunięcie punktu porównania ze średniej
dla kraju na inną wartość wpłynie na ocenę zmienności EWD. Z pewnością jednak im
dalej punkt porównania leży od średniej dla kraju „na plus” (lub odwrotnie: „na
minus”), tym trudniej będzie szkole uzyskać przedział ufności zawierający w całości
wartości większe, a więc świadczący o wyższej efektywności nauczania (odwrotnie:
wartości mniejsze, świadczące o niższej efektywności). Przy tym, w metodach z efektami losowymi trudniej będzie szkole uzyskać ocenę skrajną (ze względu na „efekt skurczania”), jednak też przedziały ufności będą nieco węższe. Trudno więc z góry
powiedzieć, na ile przesunięcie punktu porównania zmieni ocenę zmienności metod
z efektami stałymi i losowymi. Jest to kwestia empiryczna, do rozstrzygnięcia po
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określeniu takiego punktu i przeprowadzeniu analizy dla wybranej grupy szkół. W tym
badaniu grupą odniesienia jest cała populacja, stąd za punkt porównania przyjęto
średnią dla kraju.
Porównanie metod pod względem zgodności jednorocznych estymatorów przedziałowych nie może odbywać się jedynie z uwagi na powyższe kryteria. Równie istotna jest
tu precyzja oszacowań. Estymatory mało precyzyjne, czyli z bardzo „szerokimi”
przedziałami ufności, mogą być wysoce zgodne między latami. Równocześnie jednak
są mało przydatne, ponieważ nie dają możliwości odróżnienia efektywności większości
szkół. Dla mało precyzyjnych estymatorów przedziały ufności większości placówek
będą się „zazębiać”, co podważa sens stosowania tej metody EWD w praktyce. Tak
więc precyzja estymatorów jest równie ważnym kryterium, dopełniającym zaproponowane powyżej. Tabela 6. zawiera podstawowe charakterystyki estymatorów punktowych EWD uzyskanych różnymi metodami, w tym ich wariancję. Tabela 11. podaje
statystyki opisowe dla „szerokości” przedziałów ufności uzyskanych metodami B, C i D
dla próby 100 szkół. Im przeciętnie węższe przedziały ufności, tym większa precyzja
oszacowań EWD danej metody.

3. Porównanie estymatorów punktowych
Analizę zaczniemy od przyjrzenia się współczynnikom korelacji między ocenami EWD
uzyskanymi różnymi metodami osobno w poszczególnych latach. Oddzielnie rozważamy wskaźniki EWD oszacowane dla łącznego wyniku z egzaminu gimnazjalnego
(w skrócie „suma”) oraz dla części humanistycznej (w skrócie „hum”) i matematycznoprzyrodniczej (w skrócie „mat”). Tabela 2. pokazuje, że oszacowania uzyskane metodami A, B oraz C są bardzo silnie skorelowane. Widać, że estymatory punktowe tych
metod dają bardzo podobne oceny efektywności placówek, które mogą w znaczący
sposób różnić się jedynie w przypadku pojedynczych szkół. Oceny EWD uzyskane
metodą D są już jednak znacznie inne, przy czym korelacja z EWD uzyskanym metodą
A jest nieco słabsza niż z EWD uzyskanym metodami B i C, a więc opierającymi się na
danych indywidualnych. Zależności te są nieco odmienne, jeśli EWD liczymy dla sumy
z egzaminu lub każdej z jego części, jednak pod względem jakościowym różnice
między metodami są takie same. Co równie ważne, różnice te są podobne między
latami.
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Tabela 2. Korelacja między EWD uzyskanym różnymi metodami w poszczególnych
latach

2005

suma z egz. gimn.
A

B

B

0,99

C

0,98

1,00

D

0,49

0,58

C

A

A

B

C

0,99

0,59

suma z egz.
gimnazjalnego

2006

część humanistyczna

B

B

0,98

C

0,97

1,00

D

0,49

0,61

0,98

0,99

0,54

0,62

0,63

A

B

C

0,99

0,61

A

B

C

0,98

część humanistyczna
C

część matematycznoprzyr.

0,97

0,99

0,54

0,61

0,62

część matematycznoprzyr.
A

B

C

0,97

0,98

1,00

0,56

0,65

0,66

0,97

0,99

0,52

0,62

0,63

W tabeli 3. podano współczynniki korelacji liniowej między oszacowaniami EWD
uzyskanymi różnymi modelami dla tych samych szkół w 2005 oraz 2006 roku. Tabela
ta pokazuje więc, jak silnie skorelowane między latami są oceny EWD uzyskane przez
porównywane metody. Korelacja ocen EWD uzyskanych przez modele A, B i C jest na
podobnym poziomie, jednak wartości rzędu 0,3-0,5 oznaczają, że dla wielu szkół
oszacowania EWD mogły się istotnie zmienić. Znacznie silniejsza jest korelacja EWD
z modelu D. Rząd wielkości 0,7-0,8 oznacza, że oceny EWD są w tym przypadku silnie
powiązane między latami. Trzeba jednak podkreślić, że współczynnik korelacji oddaje
jedynie liniową zależność między ocenami EWD z różnych lat, która niekoniecznie jest
najważniejsza z praktycznego punktu widzenia. Zależność między EWD może być
nieliniowa, może też w ogóle nie mieć znaczenia dla dużej grupy szkół o ile różnice
w ocenach EWD są dla nich niewielkie, czy szkoły te leżą blisko średniej.
Tabela 3. Korelacja między EWD dla różnych lat oszacowanych tą samą metodą
model A

model B

model C

model D

suma z egzaminu gimnazjalnego

0,45

0,49

0,50

0,79

część humanistyczna

0,35

0,39

0,40

0,73

część matematycznoprzyrodnicza

0,50

0,52

0,53

0,79
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W interpretacji tabeli 3. pomóc mogą wykresy 1.-3. zamieszczone w załączniku, gdzie
ukazano rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem uzyskanych tą samą metodą
dla 2005 roku. Warto zwrócić uwagę na to, że modele A, B i C dają podobne oceny,
jednak dla modelu C, dzięki efektowi „skurczania”, wskaźniki EWD są silniej skupione
wokół średniej (czyli zera). Wykresy pokazują, że model D ma znacznie wyższą zdolność do rozróżnienia efektywności szkół (większa wariancja ocen EWD, patrz też
tabela 6. poniżej), przy czym wyróżnia przede wszystkim szkoły z pozytywną EWD.
Inaczej mówiąc, znacznie częściej niż pozostałe modele przypisuje szkołom wysoką
efektywność pracy, w tym przypadku pracy z uczniami o niskim potencjale na wejściu
(relatywnie do innych uczniów w placówce). Trudno stwierdzić, czy różnice między
metodami A, B, C oraz metodą D wynikają z odmiennego podejścia do modelowania
EWD, czy też z rzeczywistych, większych różnic w efektywności nauczania uczniów
słabszych między szkołami. Kwestia ta wymaga bez wątpienia bardziej wnikliwych
badań podejmujących próbę nie tylko oszacowania tych różnic (czego dokonano w tym
badaniu), ale i ich wyjaśnienia. Sensowność stosowania tego rodzaju metod w praktyce
będziemy w stanie ocenić tylko wtedy, gdy zrozumiemy, jakie czynniki w rzeczywistości wpływają na tak duże różnice między szkołami. Jak na razie nie możemy mieć
pewności, że są one artefaktem stworzonym przez nieadekwatny model statystyczny
czy brak standaryzacji wyników egzaminów zewnętrznych22.
W tabeli 4 oszacowania EWD poddano ocenie ze względu na inne kryterium: procentu
szkół, które oceniono pozytywnie lub negatywnie w obydwu latach. Także w tym przypadku modele A, B i C zachowują się bardzo podobnie, a model D daje bardziej
„selektywne” oceny. Należy zwrócić uwagę, że dla modeli A, B i C tylko 1/3 szkół
uzyskała oceny o odmiennym znaku w różnych latach, a dla modelu D tylko 1/4.
Oznacza to, że w potocznym rozumieniu dla większości szkół EWD daje oceny spójne
między dwoma latami. Oczywiście w kolejnych latach więcej szkół uzyska EWD o znaku różniącym się od EWD z lat poprzednich, co wynika z losowości tego wskaźnika.
Tabela 4. Procent gimnazjów z pozytywnym bądź negatywnym EWD w obydwu latach
model A

model B

model C

model D

suma z egzaminu
gimnazjalnego

66%

67%

67%

76%

część humanistyczna

62%

64%

64%

74%

część matematycznoprzyrodnicza

68%

68%

68%

75%

22
O ile brak standaryzacji wpływa także na jakość ocen EWD uzyskanych metodami A, B i C, to w modelu
D może mieć kluczowe znaczenie (por. Goldstein, 1997).
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W tabeli 5. porównano modele względem częstości, z jaką dokonują skrajnych ocen
EWD szkół, osobno w każdym roku, a także łącznie dla dwóch lat. Przyjęto arbitralny
próg 1/2 odchylenia standardowego indywidualnych wyników z danego roku, którego
przekroczenie można uznać za wyraz skrajnie niskiej lub wysokiej EWD. Oczywiście
można przyjąć inne progi, które mogą odnosić się także do rozkładu EWD szkół, a nie
rozkładu wyników indywidualnych. Należy pamiętać jednak, że wskaźniki EWD są
miarami względnymi, o różnej skali zależnie od przyjętej metody. Stąd przyjęcie
wartości z rozkładu wyników indywidualnych wydaje się sensowne, ponieważ pozwala
porównać metody względem wspólnego punktu, niezależnego od EWD.
Tabela 5. pokazuje, że wszystkie modele przypisują pewnej grupie szkół skrajne oceny.
W pojedynczych latach modele A i B przypisują takie oceny dla 4 do 6% szkół, a model
C dla 2-3%. Co więcej, dla większości tych szkół oszacowania z drugiego roku nie
potwierdzają skrajnej oceny. Modele A i B potwierdzają takie oceny jedynie dla 1-2%
placówek, a model C dla mniej niż 1%. Powód tego jest oczywisty, a jest nim losowość
EWD. Trudno też stwierdzić, czy zmiany w skrajnej ocenie szkół są zbyt częste,
bowiem „obiektywna” efektywność pracy szkół może się z roku na rok zmieniać.
Inaczej mówiąc, nie posiadamy danych pozwalających odróżnić rzeczywiste zmiany
w efektach pracy szkół od inherentnej losowości wskaźników EWD.
Warto zauważyć, że model C najrzadziej przypisuje skrajne oceny, co wynika z efektu
„skurczania”. Jak zostało już powiedziane, model ten jest znacznie bardziej „ostrożny”
przy ocenie EWD szkół. Choć z założenia „ostrożność” ta jest przesadzona (np. część
niewielkich szkół uczących skrajnie dobrze lub źle nigdy nie zostanie w odpowiedni
sposób oceniona), to w praktyce może to być ważną zaletą, o ile za oceną EWD mają
iść rzeczywiste konsekwencje. Jeśli konsekwencje przypisania szkole skrajnie niskiej
oceny są duże, to przesadna ostrożność modelu C, zmniejszająca przypadkowość ocen,
może być pożądana.
Model D znacznie odstaje od pozostałych, dużo częściej przypisując skrajne oceny
szkołom. Ponownie, nie wiemy, czy wynika to z cech samego modelu statystycznego,
czy z rzeczywistych, znacznie większych różnic w efektywności pracy gimnazjów
z uczniami słabszymi. Bez dodatkowych badań trudno model ten porównać z pozostałymi.
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Tabela 5. Procent gimnazjów z EWD powyżej lub poniżej ½ odchylenia standardowego
indywidualnych wyników (z danego roku). Osobno dla każdego roku i łącznie dla
dwóch lat.

suma punktów
z egzaminu
gimnazjalnego

część
humanistyczna

część
matematycznoprzyrodnicza

model A

model B

model C

model D

2005

5,17%

4,82%

2,85%

21,74%

2006

4,68%

4,90%

2,76%

22,46%

2005 i 2006

1,00%

1,16%

0,54%

12,50%

2005

5,13%

4,73%

2,21%

25,45%

2006

6,66%

6,79%

3,99%

25,31%

2005 i 2006

0,81%

0,93%

0,32%

13,29%

2005

6,54%

5,82%

3,39%

16,89%

2006

4,97%

4,87%

2,20%

16,82%

2005 i 2006

1,78%

1,62%

0,70%

9,63%

Ostatnia tabela w tej części przedstawia statystyki opisowe dla ocen EWD uzyskanych
omawianymi metodami. Warto podkreślić podobieństwo między modelami A i B,
a także najniższą wariancję predykcji EWD modelu C i bardzo wysoką wariancję
predykcji modelu D. Ponownie, warto spojrzeć na wykresy 1.-3. w załączniku,
ukazujące graficznie różnice między uzyskanymi wskaźnikami EWD.
Tabela 6. Statystyki dla ocen EWD szkół uzyskanych przez estymatory punktowe
2005 rok
model
A

model
B

model
C

2006 rok
model
D

model
A

model
B

model
C

model
D

EWD: suma punktów z egzaminu gimnazjalnego
średnia
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0,00

0,01

0,10

0,00

0,00

0,15

0,09

0,00

odch.
std.

4,19

4,12

3,59

8,17

4,09

4,07

3,58

8,11

min

-19,14

-18,51

-15,06

-34,44

-17,23

-19,69

-14,52

-29,78

max

19,78

18,83

16,61

40,28

22,67

22,58

19,74

40,93

EWD: część humanistyczna
średnia

0,00

-0,06

0,05

0,00

0,00

0,04

0,04

0,00

odch.
std.

2,10

2,08

1,80

4,05

2,17

2,18

1,92

3,88

min

-10,29

-10,89

-7,99

-20,78

-10,74

-11,27

-8,34

-16,25

max

6,45

6,61

5,59

16,25

9,09

9,01

7,65

16,14

EWD: część matematyczno-przyrodnicza
średnia

0,00

0,06

0,04

0,00

0,00

0,11

0,04

0,00

odch.
std.

2,67

2,59

2,22

4,37

2,56

2,51

2,14

4,43

min

-13,04

-13,16

-9,62

-14,15

-9,12

-9,18

-7,79

-13,00

max

14,29

13,33

11,64

24,06

16,92

17,14

14,59

25,03

4. Porównanie estymatorów przedziałowych
Dla metod B, C oraz D, porównano także estymatory przedziałowe: 95% przedziały
ufności dla średniej z reszt lub efektu losowego. Dla metody B zastosowano typowe
wzory dla średniej jako statystyki z próby (procedura ci w programie Stata), a dla metod
C i D wykorzystano procedurę gllapred z pakietu GLLAMM w programie Stata
szacującą empiryczne predykcje Bayesowskie wraz z odchyleniem standardowym
(por. Rabe-Hesketh, Skrondal, 2005; patrz także dokumentacja procedur na stronach
www.stata.com oraz www.gllamm.org).
Ze względu na wymagające obliczenia, próba została w tym przypadku ograniczona do
100 szkół. Dodatkowo, aby zwiększyć wiarygodność oszacowań dla modelu D,
wykluczono szkoły z mniej niż 20 zdającymi23. Statystyki opisowe dla tej próby zaprezentowano w tabeli 7. Wartości te nieco odbiegają od danych dla całej populacji, tak
więc uzyskane wyniki należy traktować jako przybliżenie rzeczywistych zależności dla
23

Przypomnijmy, że w tym modelu współczynnik nachylenia sprawdzianu szacowany jest osobno dla
każdej szkoły, co przy niewielkiej liczbie obserwacji daje mało precyzyjne rezultaty. Choć dzięki „efektowi
skurczania” mniej wiarygodne oceny nachylenia zbliżane są do przeciętnej, to jednak wpływają one na
oszacowania wariancji w całej próbie. Stąd, aby uzyskać wiarygodne porównania, celowe było ograniczenie analizy do placówek większych.
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pełnej populacji szkół i uczniów. W kilku miejscach podano również wyniki identycznych analiz przeprowadzonych dla wszystkich gimnazjów w Polsce, jednak tylko dla
części humanistycznej i modeli B oraz C.
Tabela 7. Statystyki opisowe dla próby 100 szkół

Populacja
uczniów

2005 rok, N=8952

2006 rok, N=8716

średnia

odch.
std.

min

max

średnia

odch.
std.

min

max

sprawdzian

30,01

6,24

4

40

29,63

6,21

6

40

suma z egz.
gimn.

55,89

16,68

7

100

54,04

16,67

8

100

cz.
humanistyczna

32,48

8,32

4

50

30,85

8,29

3

50

cz. mat.-przyr.

23,41

9,69

2

50

23,19

9,79

1

50

Populacja
gimnazjów

2005 rok, N=100

2006 rok, N=100

średnia

odch.
std.

min

max

średnia

odch.
std.

min

max

sprawdzian

29,75

1,53

25,86

35,50

29,37

1,57

25,63

36,43

suma z egz.
gimn.

55,40

4,87

45,76

79,00

53,31

4,60

43,37

71,05

cz.
humanistyczna

32,30

2,29

27,80

40,95

30,52

2,22

25,03

38,69

cz. mat.-przyr.

23,11

2,91

17,84

38,05

22,79

2,70

17,13

33,48

liczba uczniów

89,52

54,35

20

256

87,16

53,60

20

245

Ze względu na przypuszczalną odmienność zależności w tej próbie od zachodzących
w całej populacji, warto zacząć od korelacji między estymatorami punktowymi w
badanej próbie 100 szkół. Współczynniki korelacji między wskaźnikami EWD dla
różnych metod i dwóch lat przedstawiono w tabeli 8. Tym razem dodano także
współczynnik korelacji między ocenami nachylenia sprawdzianu w szkołach
uzyskanymi metodą D. Porównując z tabelą 3. widać, że związki dla tej grupy szkół
między EWD z różnych lat są nieco słabsze w przypadku sumy z egzaminu i części
matematyczno-przyrodniczej, choć różnice są niewielkie i mogą wynikać z nieodporności współczynnika korelacji względem przypadkowych elementów odstających
w mniej licznej próbie. Jednak pod względem jakościowym zależności te są podobne.
Ponownie model D daje najsilniej skorelowane oceny, przy czym tabela pokazuje, że
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nachylenie relacji między sprawdzianem a wynikami egzaminu gimnazjalnego, oszacowane dla każdej szkoły w modelu D, jest również bardzo silnie skorelowane. Może to
świadczyć o stałości gimnazjów pod względem efektywności nauczania uczniów o relatywnie niskim potencjale na wejściu względem uczniów danej szkoły. Jest to jednak
tylko interesujące przypuszczenie, wymagające dalszych badań. Obawę co do trafności
takiej interpretacji budzi niska korelacja dla części humanistycznej, gdzie obserwujemy
liniową zależność między wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Może to
oznaczać, że model D oddaje w istocie nieliniowość związku między wynikami egzaminów (dla sumy punktów oraz części matematyczno-przyrodniczej), a nie różnice
w efektywności (należy pamiętać, że w modelu D nie dodano wyrazu kwadratowego
sprawdzianu, a więc dla każdej szkoły oszacowano równanie regresji zakładając zależność liniową).
W interpretacji tabeli 8. mogą pomóc zamieszczone w załączniku wykresy 4.-6.,
ukazujące rozrzut wskaźników z 2005 roku względem 2006 roku dla każdej metody
(osobno dla stałej i dla nachylenia w modelu D).
Tabela 8. Korelacja między EWD dla różnych lat oszacowanych tą samą metodą –
próba 100 szkół
model B

model C

model D
(stała)

model D
(nachylenie)

suma z egzaminu
gimnazjalnego

0,39

0,39

0,66

0,52

część humanistyczna

0,37

0,38

0,60

0,29

część matematycznoprzyrodnicza

0,40

0,40

0,67

0,65

Po tych wstępnych uwagach możemy przejść do właściwej analizy. Tabela 9. zawiera
kluczowe wyniki, określające procent szkół, dla których przedziały ufności pokrywają
się między latami. Inaczej mówiąc, jest to procent placówek, dla których estymator
przedziałowy daje spójne, ze statystycznego punktu widzenia nierozróżnialne, oceny
EWD w dwóch latach. Można uznać, że ze względu na to kryterium modele B i C
zachowują się podobnie. Warto jednak podkreślić, że model C daje znacznie „węższe”
przedziały ufności (patrz Tabela 11.). Tak więc przy wyższej precyzji charakteryzuje go
podobna spójność ocen, co model B. Należy to uznać za jego dużą zaletę. Model D
natomiast daje nieco mniej spójne oceny. Ponownie trudno określić, na ile wynika to
z ograniczeń samego modelu, a na ile ze zmian w efektywności nauczania między
latami, która tutaj mierzona jest dla uczniów słabszych, a nie jako przeciętna dla danej
szkoły, może więc charakteryzować się większą zmiennością. Widać jednak, że wysoka, w porównaniu z innymi modelami, korelacja estymatorów punktowych dla modelu
D nie odpowiada wysokiej spójności estymatorów przedziałowych.
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Podsumowując, trzeba podkreślić dużą zgodność przedziałowych ocen EWD uzyskanych przez wszystkie modele. Przyjmując, że efektywność niektórych szkół mogła
zmienić się między 2005 a 2006 rokiem, zgodność 95% przedziałów ufności należy
uznać za wysoką. Trzeba też jednak dodać, że przedziały ufności oszacowane dla części
humanistycznej w całej populacji pokrywają się dla ok. 72,5% (model B) i 76% (model
C) szkół. Tak więc w rzeczywistości zmienność EWD wg tego kryterium może być
nieco wyższa, ale nadal zgodność jest na tyle wysoka, aby prawomocnie stwierdzić, że
przedziałowe estymatory EWD dają oszacowania spójne między latami.
Tabela 9. Procent gimnazjów z pokrywającymi się 95% przedziałami ufności – próba
100 szkół
model B

model C

model D

suma z egzaminu gimnazjalnego

83%

88%

73%

część humanistyczna

88%

88%

74%

część matematycznoprzyrodnicza

87%

86%

83%

Kolejne kryterium oceny estymatorów przedziałowych nawiązuje do potocznej interpretacji wskaźników efektywności, czy też wyników egzaminów zewnętrznych. Często
porównywane są one z pewnym punktem odniesienia, np. średnią w gminie, województwie czy kraju. W tym przypadku średnia dla kraju jest bliska zeru, a więc warto
policzyć, dla ilu szkół oszacowane przedziały ufności EWD nie zawierają zera w obydwu latach, a więc jak często jesteśmy w stanie powiedzieć, że szkoła potwierdziła
w kolejnym roku swoją wyższą lub niższą niż przeciętna efektywność.
Wyniki porównań zawiera Tabela 10. W tym przypadku model B nieco częściej
przypisuje ponadprzeciętną efektywność niż model C, co jest oczywiście związane
z efektem „skurczania”. Trzeba przy tym zauważyć, że oszacowania dla części humanistycznej na pełnej próbie daję nieco większy procent szkół ze skrajnymi ocenami
w obydwu latach (odpowiednio 30,5% dla modelu B i 28,6% dla modelu C). Nic nie
wskazuje jednak na to, że w całej populacji różnice między modelami są odmienne.
Model D znacznie częściej przypisuje ponadprzeciętną efektywność pracy z uczniami
słabszymi, ma więc znacznie większą zdolność do zróżnicowania EWD szkół. Trudno
tu określić, czy to wada, czy zaleta, bowiem nie wiemy, czy oceny modelu D są trafne
(zgodne z rzeczywistą pracą szkół z uczniami słabszymi), i czy nie różnicują szkół
w sposób przesadzony, wynikający z błędów w modelowaniu lub niedostatecznej informacji. Widać jednak, że estymatory przedziałowe modelu D charakteryzuje znacznie
mniejsza stabilność i skłonność do skrajnych ocen. Pokazuje to, że pozytywna ocena
tego modelu w przypadku estymatorów punktowych nie ukazuje jego wad, widocznych
w porównaniu estymatorów przedziałowych.
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Tabela 10. Procent gimnazjów z przedziałami ufności bez zera w obydwu latach –
próba 100 szkół.
model B

model C

model D

suma z egzaminu gimnazjalnego

17%

11%

41%

część humanistyczna

18%

14%

32%

część matematyczno-przyrodnicza

18%

15%

32%

Na koniec przedstawiono statystyki opisowe charakteryzujące precyzję estymatorów
przedziałowych, a dokładniej szerokość przedziałów ufności EWD dla każdego z analizowanych modeli. Należy podkreślić wyższą precyzję modelu C: przedziały ufności są
przeciętnie o ponad 10% „węższe” niż dla modelu B. Oprócz wyników dla części
matematyczno-przyrodniczej z 2006 roku model D daje najmniej precyzyjne oceny,
choć jak widać z danych zaprezentowanych wcześniej, nie zmniejsza to jego zdolności
do „różnicowania” ocen EWD szkół, ale też i nie poprawia stabilności estymatorów
przedziałowych między latami.
Tabela 11. Statystyki dla szerokości przedziałów ufności EWD szkół uzyskanych przez
estymatory przedziałowe.

2005 rok
model B

model C

2006 rok
model D

model B

model C

model D

EWD: suma punktów z egzaminu gimnazjalnego
średnia

4,46

4,05

4,90

4,62

4,09

4,98

odch.
std.

1,40

0,97

1,11

1,35

0,96

1,24

min

2,28

2,27

2,90

2,35

2,37

2,85

max

10,29

6,60

7,86

8,16

6,23

8,17

EWD: część humanistyczna
średnia

2,54

2,22

2,74

2,60

2,25

2,86

odch.
std.

0,79

0,51

0,65

0,81

0,53

0,75

min

1,10

1,26

1,59

1,27

1,31

1,59

max

4,84

3,54

4,46

5,06

3,43

4,81
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EWD: część matematyczno-przyrodnicza
średnia

2,80

2,55

2,94

2,95

2,60

2,76

odch.
std.

0,91

0,61

0,62

0,88

0,60

0,67

min

1,52

1,43

1,80

1,60

1,51

1,65

max

7,15

4,18

4,65

6,29

3,94

4,65

5. Dyskusja i podsumowanie
Przedstawione tu wyniki można podsumować na dwa sposoby. Po pierwsze, pokazują
one, na ile podejście do oceny efektywności pracy gimnazjów za pomocą EWD może
być stosowane w praktyce. W tym przypadku trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. O ile bowiem EWD miałoby funkcjonować jako punktowa miara, porównywana
albo z arbitralnie obranym punktem, lub co gorsza, wykorzystywana do porównania
niewielkiej liczby szkół danego regionu (np. gminy, powiatu), to zmienność ocen EWD
należy uznać za zbyt dużą, aby mogły stanowić podstawę dla oceny pracy szkół.
Proponowana publikacja ocen EWD na skali staninowej niejako „zmiękczy” problem
zmienności estymatorów punktowych, jednak wciąż wiele szkół będzie „przeskakiwać”
między kategoriami, co nie tylko podważa wiarygodność metod EWD, ale i ogranicza
ich przydatność w praktyce.
Z drugiej jednak strony, estymatory przedziałowe EWD, a więc EWD prezentowana
jako przedział wartości wyrażony w punktach egzaminacyjnych (lub np. przekształconych w skalę percentylową), zawierających z wysokim prawdopodobieństwem
„praw-dziwą” ocenę efektywności pracy szkoły, wykazują wysoką spójność. Co
prawda, w wielu przypadkach EWD przedstawiona jako przedział ufności nie pozwoli
określić, czy np. szkoły w jednej gminie (lub okolicy) różnią się pod względem
efektywności nauczania, to jednak nie należy uznawać tego za wadę. EWD
prezentowana w ten sposób jest miarą odpowiednio ostrożną, aby wykluczyć tak
powszechne dzisiaj, nieprawomocne porównania szkół, a przy tym jest wystarczająco
selektywna, aby wskazać szkoły wysoce nieefektywne lub charakteryzujące się wyraźnie wyższą jakością nauczania.
Innym celem tej pracy, poza określeniem przydatności EWD w praktyce, było porównanie różnych modeli pod względem spójności dostarczanych ocen EWD. Uzyskane
wyniki można podsumować bardzo krótko. Modele A, B i C są wysoce podobne pod
względem ocen EWD jako wskaźnika punktowego. Model A jest przy tym najprostszy,
co stanowi jego niewątpliwą zaletę. Ma jednak dwie podstawowe wady: niemożność
uwzględnienia zmiennych indywidualnych oraz brak możliwości oszacowania
przedziału ufności, a więc uwzględnienia wiarygodności oceny EWD dla każdej szkoły.
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Trzeba też dodać, że podobne modele, np. opierające się nie na średnich wynikach
szkół, ale przedstawionych na skali staninowej, będzie z pewnością charakteryzować
mniejsza spójność, bowiem korzystają one z mniej precyzyjnej informacji o wynikach
uczniów. Modele tego typu wypadłyby zapewne znacznie gorzej w porównaniu z modelami B i C. Model B w porównaniu z modelem A pozwala na oszacowanie przedziałów
ufności i uwzględnienie zmiennych indywidualnych. Jest on przy tym stosunkowo
prosty. Model C jest bardziej skomplikowany, także pozwala uwzględnić zmienne
indywidualne i oszacować przedziały ufności, a jego zaletą w stosunku do modelu A
jest ostrożność i wyższa precyzja. Znacznie rzadziej przypisuje on szkołom skrajne
oceny, szczególnie, jeśli wiarygodność EWD dla danej placówki jest niska (np. gdy jest
to szkoła z niewieloma uczniami). Przedziały ufności uzyskane w modelu C są o ok.
10% węższe niż w modelu B. W praktyce, takie różnice mogą mieć spore znaczenie.
Można jednak uznać, że modele A, B i C dają podobne oszacowania jeśli chodzi
o EWD jako jedną wartość (estymator punktowy), a modele B i C podobne oszacowania jeśli chodzi o EWD jako przedział wartości (estymator przedziałowy). Wybór
między nimi zależeć może nie tylko od cech estymatorów opisanych w tym badaniu, ale
i od względów praktycznych, np. łatwości zastosowania, przejrzystości, itp. Ciekawa
jest natomiast odmienność modelu D dającego znacznie inne oceny EWD szkół.
Sugeruje to, że gimnazja mogą różnić się nie tyle przeciętną efektywnością, co raczej
efektami pracy z uczniami o różnym poziomie wiedzy „na wejściu”. Zaprezentowane tu
wyniki zachęcają do dalszych poszukiwań i rozwijania modeli EWD w tym kierunku,
co może zaowocować nie tylko bardziej precyzyjnymi i stabilnymi ocenami EWD, ale
i metodami wysoce przydatnymi przy ewaluacji pracy w szkole. Inaczej mówiąc, model
D i jemu podobne mogą być wykorzystane do bardziej szczegółowej analizy pracy
szkoły, przydatnej dla placówek zainteresowanych szczegółową oceną własnych
działań, określeniem słabszych i silniejszych stron celem dalszego podnoszenia jakości
nauczania.
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Załączniki

Wykres 1. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i sumy z egzaminu gimnazjalnego
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Wykres 2. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i części humanistycznej
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Wykres 3. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i części matematyczno-przyrodniczej
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Wykres 4. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i sumy punktów z egzaminu gimnazjalnego – próba 100 szkół
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Uwaga: dla metody D rozrzut losowych stałych oznaczono jako Dst, a rozrzut losowych
współczynników nachylenia jako Dna.
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Wykres 5. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i części humanistycznej – próba 100 szkół
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Uwaga: dla metody D rozrzut losowych stałych oznaczono jako Dst, a rozrzut losowych
współczynników nachylenia jako Dna.
Wykres 6. Rozrzut wskaźników EWD z 2006 roku względem 2005 roku dla wszystkich
metod i części matematyczno-przyrodniczej – próba 100 szkół
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Uwaga: dla metody D rozrzut losowych stałych oznaczono jako Dst, a rozrzut losowych
współczynników nachylenia jako Dna.
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Artur Pokropek

Trafność wskaźnika edukacyjnej wartości
dodanej dla szkół gimnazjalnych

Wprowadzenie
Podczas konstruowania modelu EWD dla Polski, założone zostały określone kryteria
formalne24, które wraz z ograniczeniami związanymi z dostosowaniem tego wskaźnika
do struktury egzaminów i testów charakterystycznych dla polskiego systemu oświatowego, pozwoliły na stworzenie kilku wersji optymalnych, względem tych założeń,
wskaźników EWD25. Spełnienie formalnych założeń nie przesądza jednak o tym, czy
miara EWD może być wykorzystywana do oceny efektywności pracy szkoły. Każda
miara, jeżeli ma być praktycznie używana, powinna być trafna.
Celem tego opracowania jest ocena trafności wskaźnika EWD. Trafność pomiaru, jak
pisze Bolesław Niemierko, (...) jest stopniem, w jakim jego wyniki są użyteczne, to jest
przynoszą informację, która może być odpowiednio wykorzystana26. Trafność, rozszerzając tę definicję i powołując się zarazem na Samuela Messicka27, może w różnych
swych funkcjach uwzględniać takie aspekty jak: trafność teoretyczna, stosowność i użyteczność, kształtowanie wartości oraz skutki społeczne. Koncepcję Messicka przedstawia schemat 1. Jest to tak zwana macierz postępująca, gdzie każde pole (od B do D)
zawiera własny komponent oraz wszystko to, co zawierało pole poprzednie (w kolejności A B C D). Aspekty trafności podzielone zostały ze względu na dwa kryteria. Po
pierwsze, ze względu na funkcje trafności: interpretację oraz zastosowanie (kolumna
pozioma). Po drugie, ze względu na uzasadnienie trafności: na podstawie dowodów
oraz na podstawie przewidywanych konsekwencji (kolumna pionowa).

24
M. Jakubowski, Metody szacowania EWD, [w:] Egzamin. Biuletyn Badawczy CKE, 8/2006, dostępny na
stronie: www.cke.edu.pl
25
Tamże.
26
B. Niemierko, Pomiar wyników kształcenia, WSiP, Warszawa 1999, s. 173.
27
S. Messick, Validity, [w:] R.L. Linn, Educational Measurement. Third Edition, New York 1989, ACE.
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Schemat 1. Postępująca macierz trafności S. Messicka. Źródło: S. Messick, Validity,
[w:] R.L. Linn, Educational Measurement Third Edition, ACE, Nowy Jork 1989
Funkcje oceny
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Interpretacja

Zastosowanie

Na podstawie
dowodów

A. Trafność teoretyczna

B. Trafność teoretyczna
+ stosowność
i użyteczność

Na podstawie
przewidywanych
konsekwencji

C. Trafność teoretyczna
+ stosowność i użyteczność
+ kształtowanie wartości

D. Trafność teoretyczna
+ stosowność i użyteczność
+ kształtowanie wartości
+ skutki społeczne

Uzasadnienie
trafności

W tym rozdziale trafność rozumiana jest przede wszystkim jako trafność teoretyczna
+ stosowność i użyteczność, czyli taka, która na schemacie 1. sygnowana jest literą B.
Funkcją oceny trafności jest tu zastosowanie, a uzasadnienie trafności odbywa się na
podstawie dowodów. Trafność EWD będzie tu badana ze względu na jej użyteczność
w pomiarze efektywności pracy szkoły, jej uzasadnieniem będą natomiast wyniki
dwóch niezależnych badań empirycznych.
Analiza trafności jest trudna z uwagi na wiele problemów metodologicznych, szczególnie na polu edukacji, gdzie wciąż brakuje dobrej teorii, zaś ład pojęciowy pozostawia
wiele do życzenia. Mimo to jest ona konieczna. Musimy przecież wiedzieć, jak
empiryczne wyniki mają się do naszych oczekiwań związanych z EWD.
Trafność teoretyczną można traktować jako relację pomiędzy pojęciem a miarą, wskaźnikiem, który owo pojęcie ma reprezentować (patrz schemat 6.). Taka relacja implikuje
kilka znaczących problemów, z którymi, badając trafność EWD, będziemy musieli się
zmierzyć. Schemat analizy trafności pozwoli zrozumieć podstawowe przeszkody,
leżące u podstaw orzekania o trafności.
Schemat ten przedstawia dwa podstawowe poziomy analizy: poziom miar (można go
też nazwać poziomem wskaźników) i poziom pojęć oraz serię relacji w obrębie poziomów i między nimi. Na poziomie pojęć, po prawej stronie przedstawiona jest kategoria
efektywności pracy szkoły. Po lewej stronie figuruje kompleks pojęć związanych z efektywnością, reprezentowany przez przykładowe pojęcia, takie jak: status społeczny uczniów, praca nauczycieli czy jakość zajęć. Dla precyzji należałoby każde z tych pojęć
przedstawić osobno oraz zaznaczyć oddzielne relacje między każdym z nich a efektywnością pracy szkoły oraz siatkę powiązań między samymi pojęciami, wchodzącymi
w skład tego kompleksu. Prezentowane tutaj uproszczenie jest jednak dla tej analizy
wystarczające.
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Teoria / Oczekiwania
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Schemat 6. Analiza trafności28
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Na schemacie poniżej poziomu pojęć znajduje się poziom miar, które odzwierciedlają
pojęcia w przestrzeni empirycznej. Miary są oczywiście niepełnym odwzorowaniem
pojęć. Na schemacie przedstawione zostały jako dwuwymiarowe rzuty, cienie trójwymiarowych obiektów. Takie przedstawienie obrazuje, że miary czy też wskaźniki nie
są dokładnym odwzorowaniem pojęć, które będą mierzone, a jedynie zoperacjonalizowanymi do poziomu miar informacjami, opisującymi jeden z wielu możliwych aspektów danego zagadnienia. I tak SES (ang. Social Economic Status)29 jest określonym
wskaźnikiem opisującym jedynie pewien aspekt statusu społecznego, zaś intersubiektywne oceny pracy szkoły są wskaźnikiem opisującym tylko niektóre elementy
składające się na jakość zajęć. Testy30 i EWD są zaś odzwierciedleniem i miarą niektórych aspektów efektywności pracy szkoły.
Dla potrzeb analizy trafności zakładamy, iż średnie wyników egzaminu gimnazjalnego
(na schemacie figurujące jako testy) i EWD są miarami wobec siebie konkurencyjnymi
(co sygnalizuje pogrubiona strzałka między nimi na schemacie 6.). Takie założenie
znacznie ułatwia badanie trafności, gdyż pozwala odnieść nową w Polsce miarę EWD
do powszechnie stosowanej miary oceniania efektywności pracy szkoły, jaką jest średnia
wyników egzaminów gimnazjalnych uzyskanych przez uczniów określonej szkoły. Tak
jednak nie musi i nie powinno być w rzeczywistości, gdyż te wskaźniki należałoby

28
Pomysł na schemat analizy trafności zaczerpnięty z: P. Shively, Sztuka przeprowadzania badań
politycznych, Poznań 2001. Jest on, oczywiście, istotnie zmodyfikowany.
29
Standardowy w naukach społecznych wskaźnik pozycji społeczno-ekonomicznej.
30
W tym konkretnym wypadku, odnoszącym się do efektywności pracy szkół na poziomie gimnazjalnym;
pod sformułowaniem testy kryją się średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego dla danej szkoły.
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traktować jako miary dopełniające się, a nie samodzielnie rozstrzygające o stopniu efektywności pracy szkoły, do czego wrócimy w dalszej części opracowania.
Sprawą wymagającą wyjaśnienia są jeszcze relacje, które przedstawia schemat analizy
trafności (schemat 6.). Pojęcia i miary zostały połączone przerywanymi poziomymi
strzałkami, które określają zależności między nimi. W doskonałym układzie zależności
opisujące relacje między pojęciami powinny być teoriami. Dla naszego badania tak być
jednak nie może, gdyż w sferze edukacyjnej nadal brak jest dobrych teorii. Dlatego
związek między kompleksem pojęć opisujących pracę i warunki nauczania oraz
pojęciem efektywności pracy szkoły, nazwany został teorią/oczekiwaniami. Taka nazwa
symbolizuje relację, którą skłonni jesteśmy zaakceptować na poziomie wiedzy, jaką
dysponujemy. Nie posiadamy potwierdzonej naukowo teorii, lecz pewne oczekiwania,
które podparte są przez praktykę szkolną, a ponadto analizy empiryczne ich nie wykluczają. Natomiast związek między miarami ma być związkiem empirycznym (poziom
miar), odzwierciedlającym założenia teoretyczne, a w naszym wypadku założenia
teorii/oczekiwań. W zwykłym schemacie badawczym to właśnie ten związek potwierdzić ma teorię zawartą na wyższym poziomie (pojęć) i jest głównym elementem
analizy.
Nas jednak interesuje trafność wskaźnika, czyli zależność między pojęciem a jego
empirycznym odzwierciedleniem, pokazująca, jak trafnie dany wskaźnik reprezentuje
pojęcie, które za jego pomocą chcieliśmy uchwycić. W naszym wypadku jest to relacja
między pojęciem efektywności pracy szkoły a miarą EWD. Oczywiście, relacja trafności
dotyczy również kompleksu pojęć, które mają wpływać na efektywność pracy szkoły.
Badanie trafności EWD uzależnione jest od trafności tych wskaźników, które często
pozostawiają wiele do życzenia. Jak się okaże w dalszej części, będzie to duży problem
przy analizie trafności EWD. Wątpliwe okazują się bowiem nie tylko związki teoretyczne, lecz także empiryczne.
Pierwsze zadanie, jakie stoi przed analizą trafności, to określenie, czym jest efektywność
pracy szkoły. Drugie, to odpowiedź na pytanie, czy EWD adekwatnie (lub przynajmniej
lepiej niż inne miary) odzwierciedla określone pojęcie efektywności pracy szkoły. Nie
można odpowiedzieć na te pytania osobno. Dzieje się tak, ponieważ spojrzenie na pracę
szkoły w ostatnich czasach zaczęło być silnie związane ze sferą ekonomiczną. Można tu
zaobserwować osobliwe zjawisko. Wskaźniki ekonomiczne zaczynają wpływać na
postrzeganie rzeczywistości, w tym na postrzeganie efektywności pracy szkoły. Mamy
do czynienia z pośrednią relacją, gdzie wskaźnik, który ma być odbiciem pojęcia,
kształtuje w pewnej mierze samo pojęcie. Próbując zrozumieć, czym jest efektywność
pracy szkoły, myślimy w kategoriach wykształconych przez wskaźniki ekonomii, takie
jak choćby wartość dodana. Można zatem sprowadzić pojęcie efektywności pracy
szkoły do pojęcia wartości dodanej, czyli do tego, co szkoła daje uczniowi. Przez
efektywność pracy szkoły31 rozumiemy taki poziom pracy szkoły, który zwiększa
31

Jak zostało to ustalone w rozdziale 2.5.
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(dodaje) umiejętności służące rozwiązywaniu testowych zadań egzaminacyjnych uczniów między wejściem a wyjściem ze szkoły. Efektywność nie odnosi się bezpośrednio
do samych wyników osiąganych na egzaminach przez wychowanków szkoły, ale do
procesu wzbogacania umiejętności, pozwalających uzyskać konkretne wyniki.
EWD, po przyjęciu powyższej definicji efektywności pracy szkoły, powinna być miarą
tego, o ile szkoła zwiększyła określone umiejętności uczniów, nie zaś miarą samych
umiejętności. Miarą tego, ile szkoła zdołała wyprodukować, mając dany materiał,
mówiąc językiem ekonomicznym. Efektywność pracy szkoły nie ma być odzwierciedleniem indywidualnych zdolności uczniów, czy też jakiejś miary tendencji centralnej
(np. średnia lub mediana) dla danej grupy uczniów w konkretnym punkcie czasu.
Z perspektywy samych założeń, EWD wydaje się idealnie odpowiadać takim warunkom, jest bowiem miarą przyrostu względnego poziomu wiedzy, a ściślej przyrostu
osiągnięć testowych (wyników egzaminacyjnych). Oznacza to, że miara EWD jest trafna co do fasady, czyli głównej idei pojęcia efektywności pracy szkoły. Nie mogło być
inaczej, skoro sama miara, jak wskazaliśmy na to wcześniej, u podstawy powiązana jest
z pojęciem efektywność pracy szkoły.
Choć intuicja i analiza pojęciowa podpowiadają, że EWD powinna być dobrą miarą
efektywności pracy szkoły, nie zastąpią one empirycznych badań trafności, które,
niestety, nastręczają wiele trudności. Nie możemy trafności weryfikować bezpośrednio,
a tylko przez wskazanie związków ze wskaźnikami, które mają, według naszych
teorii/oczekiwań (patrz schemat 1.), wpływać na wskaźnik EWD. Przy istniejącym
stanie teoretycznym jest to zadanie dość karkołomne. Posiadamy jednak, co zostało już
odnotowane, konkurencyjny wskaźnik efektywności pracy szkoły, mianowicie średni
wynik egzaminu gimnazjalnego dla danych szkół (na schemacie 1. określone jako
testy). Posiadanie dwóch wskaźników umożliwia nam ich porównanie. Nie poruszamy
się zatem w próżni, a dla wyników naszych analiz trafności EWD mamy, jakże przydatny, układ odniesienia. Dlatego właśnie podstawą analizy trafności, w pierwszej
części tego rozdziału, będzie porównywanie tych dwóch wskaźników służących ocenianiu szkół, w odniesieniu do innych wskaźników określających efektywność pracy
szkoły, takich jak SES czy intersubiektywne oceny pracy szkoły (patrz schemat 1.).
Kwestia porównywania surowych wyników testów i EWD wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Na polu edukacyjnym myślimy o wartości dodanej jako o mierze, która
służyć będzie przede wszystkim ewaluacji instytucji edukacyjnych. EWD w tym
kontekście ma być, obok wyników szkół opartych na wynikach egzaminacyjnych
uzyskanych przez uczniów danej placówki, dopełniającą informacją o jej pracy. Szkoły,
które uzyskują w rankingach opartych na surowych wynikach testów wysokie pozycje,
wcale nie muszą być szkołami wkładającymi w to wiele pracy, mogą „spijać śmietankę”, otrzymując, z różnych względów, po prostu najzdolniejszych uczniów. I odwrotnie
– szkoły przeciętne czy bardzo nisko oceniane na podstawie surowych wyników
egzaminów, mogą być szkołami pracującymi niezwykle efektywnie, dostając jednak,
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z różnych przyczyn, relatywnie słabych uczniów „na wejściu” pod koniec procesu
kształcenia nie doganiają szkół z lepszymi uczniami. Mogą wkładać więcej pracy
w edukację, kształcić intensywniej i lepiej, czego nie uwzględniają rankingi oparte na
średnich wynikach egzaminu gimnazjalnego. Nie „dostrzegają” one pracy szkoły,
skupiają się jedynie na samym pomiarze końcowym. W tej analizie EWD i miary oparte
na wynikach egzaminu gimnazjalnego są sobie przeciwstawione. Przeciwstawienie ich
ma ułatwić analizę trafności EWD, ma odpowiadać na pytanie, czy EWD jest
empirycznie trafniejsza pod względem oceniania efektywności pracy szkoły, nie zaś
określać, która z tych miar jest lepsza, gdyż w rzeczywistości można traktować je jako
mierzące co innego.
Badania dotyczące trafności powinny być wielowymiarowe, w takim sensie, iż powinny
obejmować jak najwięcej aspektów działalności szkoły, co do których mamy przekonanie, że wpływają na efektywność pracy szkoły. Należy badać uczniów i ich uwarunkowania społeczne, szkoły jako całe instytucje, ich aspekt materialny i personalny, czyli
nauczycieli, kadrę i dyrektorów. Schematy badań powinny być różnorodne i zakładać
podejście do problemu z wielu stron. Dlatego w tym rozdziale, obok analizy opartej na
porównywaniu surowych wyników i EWD (część pierwsza), znajdzie się analiza
porównawcza szkół o wysokim i niskim EWD, w dwóch grupach szkół – grupie o wysokich wynikach egzaminu i w drugiej grupie szkół o niskich wynikach egzaminu
(część druga). Taki podział daje cztery typy szkół: pierwszy – gimnazja o niskich
wynikach surowych i niskiej wartości EWD; drugi – gimnazja o niskich wynikach
surowych i wysokiej wartości EWD; trzeci – gimnazja o wysokich wynikach surowych
i niskiej wartości EWD; czwarty – gimnazja o wysokich wynikach surowych i wysokiej
wartości EWD.
Porównanie czterech typów szkół pod względem wskaźników, które – jak można
przypuszczać –wpływają na efektywności pracy szkół, pozwoli stwierdzić, czy szkoły
o wysokim EWD różnią się od szkół o niskim EWD. Jeżeli wskaźniki związane
z efektywnością pracy szkoły będą wyższe w grupach o wysokim EWD, będzie to
wskazywać na trafność tego wskaźnika. Podział na niskie i wysokie wyniki egzaminów
pozwoli również porównać wskaźniki związane z efektywnością pracy szkoły ze
względu na wyniki egzaminów (niskie – wysokie). Zatem w dużej mierze jest to analiza
podobna do tej, która zaprezentowana zostanie w części pierwszej, lecz nie do końca.
Faktycznie podział niskie – wysokie wyniki egzaminów został przyjęty po to, by
porównywać EWD w podobnych, ze względu na wyniki egzaminu, szkołach. Podstawowe pytanie tej analizy brzmi: Czym różnią się szkoły o podobnych wynikach egzaminu, lecz odmiennych wartościach wskaźnika EWD? Można zadać nawet bardziej
szczegółowe pytania: Czy można stwierdzić za pomocą EWD, że szkoły o podobnych,
wysokich wynikach surowych pracują z różną efektywnością, że jedne „spijają śmietankę”, gdyż dostają bardzo dobrych uczniów na wejściu, dalej jednak wkładają relatywnie
mało pracy w ich kształcenie, inne gimnazja zaś dopracowują się dopiero wysokich
wyników? Czy EWD wskazuje na szkoły nieosiągające wysokich wyników egzaminów,
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które mimo wszystko wkładają dużo wysiłku w podniesienie, o ile tylko jest to możliwe, wyników swoich uczniów, którzy mimo wszystko uzyskują relatywnie niskie
wyniki, choć wyższe niż te, które osiągnęliby, gdyby szkoła nie pracowała tak ciężko?
Odpowiedzi na tak postawione pytania może udzielić analiza szkół w zaproponowanym
podziale. Jeżeli w podgrupach o wysokim EWD (w dwóch różnych grupach –
wyszczególnionych ze względu na wyniki egzaminów) wskaźniki, które uważamy za
wyznaczniki pracy szkoły, będą znacząco wyższe niż w podgrupach o niskich wynikach
EWD, wtedy można będzie mówić o trafności metody edukacyjnej wartości dodanej.

Część I
Analiza trafności na podstawie danych z OKE Kraków
Warto wykorzystywać dane już zebrane i ewaluować nowe w Polsce narzędzie dostępnymi już środkami. To na pewno wzbogaci analizę. Takie możliwości dają przeprowadzone przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie badania ankietowe.
Przyjrzyjmy się im bliżej.
1. Uczestnicy procesu egzaminacyjnego o egzaminie gimnazjalnym 2005 –
badanie OKE Kraków
W 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zrealizowała projekt
badawczy pod nazwą Uczestnicy procesu egzaminacyjnego o egzaminie gimnazjalnym.
Podstawowym składnikiem tego badania było przeprowadzenie ankiet wśród uczniów
klas trzecich gimnazjów zaraz po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego. Badania
miały na celu poznanie ich (uczniów) opinii na temat egzaminu, którego byli
uczestnikami. Badania miały również, jak piszą autorzy: zebrać informacje, pozwalające na znalezienie zależności między wynikami uzyskiwanymi przez uczniów na
egzaminie a kontekstem społecznym, w jakim żyją, oraz kontekstem szkolnym, w jakim
się uczą.32
Badania krakowskie nie zostały zaprojektowane w celu analizy trafności wartości
dodanej, lecz pytania, jakie zadali sobie badacze w tym projekcie, umożliwiają
przeprowadzanie takiej analizy. Zmienne uwzględnione w analizie krakowskiej, określające pozycję społeczną rodziny, w której żyją uczniowie, zmienne opisujące pracę
szkolną, sposoby przygotowania do egzaminów oraz opinie dotyczące jakości przygotowania do nich – są to informacje ważne dla badania trafności EWD. Połączenie
wyników ankiet z wynikami sprawdzianu po szkole podstawowej oraz wynikami
egzaminu gimnazjalnego uczniów pozwoliło najpierw na obliczenie EWD dla próby
badawczej, potem na wykonanie wstępnej analizy trafności EWD, przy użyciu
zmiennych zawartych w ankiecie badania krakowskiego.

32
F. Kulon, P. Majkut, Raport z badań Uczestnicy procesu egzaminacyjnego o egzaminie gimnazjalnym
2005 – badanie ankietowe uczniów, Kraków, 8 marca 2005, maszynopis.
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2. Próba i zastosowany schemat losowania
Próba została dobrana losowo, przy użyciu schematu losowania warstwowego33.
Wylosowanych zostało 30 szkół, do których łącznie wysłano 2007 kwestionariuszy.
W badaniu ostatecznie wzięło udział 1491 uczniów z 26 szkół. Do analizy trafności
wartości dodanej niezbędne było połączenie danych uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym i wyników egzaminu gimnazjalnego, sprawdzianu po szkole podstawowej
oraz informacji, czy uczeń posiadał zaświadczenie potwierdzające dysleksję, czy też
nie, gdyż jest to potrzebne do obliczania EWD. Łączenie danych spowodowało kolejne
ubytki w danych, głównie z powodu braków numerów identyfikujących respondentów.
Ostatecznie w analizie trafności EWD zostało wykorzystanych 1401 obserwacji z 24
szkół, co dało możliwość analizy 70 klas szkolnych34. Stopa zwrotu, liczona jako iloraz
wykorzystanych i wysłanych na potrzeby badania kwestionariuszy, wynosi 70%. W
związku z taką stopą zwrotu warto przyjrzeć się różnicom między próbą wykorzystaną
w badaniu a populacją.
Wyjaśnienia wymaga fakt, że wyniki podane tutaj jako populacja OKE Kraków mogą
się nieznacznie różnić od pełnej populacji okręgu krakowskiego. Dane dla populacji
OKE Kraków, prezentowane w tym artykule, pochodzą z bazy, według której obliczana
jest EWD dla całego kraju. Baza ta charakteryzuje się pewnymi brakami danych
spowodowanymi brakiem identyfikatorów uczniów, umożliwiających sprawne połączenie wyników sprawdzianu po szkole podstawowej z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Różnice te nie przekraczają jednak dla OKE Kraków połowy punktu procentowego. Jeżeli chodzi o rozkłady wyników dla danych z badania, podany jest procent
ważnych odpowiedzi35.
Tabela 1. przedstawia rozkłady procentowe lokalizacji gimnazjów dla okręgu OKE
Kraków oraz dla próby badawczej.
Tabela 1. Procent osób w populacji i próbie badawczej ze względu na lokalizację
gimnazjum
Lokalizacja gimnazjum

Populacja OKE Kraków

Badanie – próba

Wieś

49,0

52,6

Małe miasto (do 20 tys.)

14,7

25,1

Średnie miasto (od 20-100 tys.)

21,0

15,3

Duże miasto (ponad 100 tys.)

15,2

7,0

Suma

100,0

100,0

33

Tamże oraz na stronach OKE Kraków: www.oke.krakow.pl
Terminy: klasa i oddział szkolny będą w tej pracy traktowane wymiennie.
35
Bez braków danych. Procent ważnych odpowiedzi dla analizowanych pytań równy jest 92,8%.
34
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Jak widać, najmniejsze różnice między próbą badawczą i populacją występują w kategorii obszarów wiejskich. Uczniowie małych miast są w naszym badaniu dość silnie
nadreprezentowani. Jest to spowodowane szczególnie niską realizacją próby w miastach
średnich i dużych.
Różnice wyników między populacją a próbą badawczą, w podgrupach, ze względu na
poszczególne województwa leżące w obszarze działania OKE Kraków, przedstawia
tabela 2.
Tabela 2. Procent osób w populacji i w próbie badawczej ze względu na województwo
Województwo

Populacja OKE Kraków

Badanie – próba

Lubelskie

28,6

38,4

Małopolskie

41,5

33,5

Podkarpackie

29,9

28,1

Suma

100,0

100,0

Widzimy w niej szczególnie niską realizację próby w województwie małopolskim
i małą w podkarpackim. Nadreprezentacja uczniów z województwa lubelskiego jest
zatem wynikiem niskiej stopy zwrotu z województw małopolskiego i podkarpackiego.
Rozkład procentowy płci w populacji i w próbie przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Procent osób w populacji i w próbie badawczej ze względu na płeć
Płeć

Populacja OKE Kraków

Badanie – próba

Mężczyzna

50,4

48,2

Kobieta

49,6

51,8

Suma

100,0

100,0

Różnice w rozkładach płci nie są tak duże, jak w dwóch poprzednich wypadkach, jednakże doszło do odwrócenia proporcji. W badaniu mamy więcej kobiet niż mężczyzn,
nie jest to jednak wielka różnica.
Jako że znaczna część przedstawionej tutaj analizy przeprowadzona zostanie na poziomie klas, należy również zwrócić uwagę, czy wyniki wylosowanych oddziałów36 nie
odbiegają znacząco od wyników w populacji. Do porównania posłużą nam wykresy
skrzynkowe (ang. box-plot37). Wykres 1. przedstawia porównanie średnich wyników
36

Wyniki średnie i EWD oddziałów obliczane są dla wszystkich uczniów, nawet tych, którzy nie brali
udziału w ankiecie.
37
Wykresy skrzynkowe są bardzo dobrym sposobem prezentacji rozkładu zmiennych, niosą bowiem sporą
dawkę informacji na temat zmiennej, nie podają czystych statystyk, ale wskazują główne cechy rozkładu.
Na wykresie obszar zaciemniony (skrzynka) obejmuje wszystkie obserwacje między pierwszym a trzecim
kwartylem (czyli 50% obserwacji zawierający się wokół środka rozkładu), a linia wewnątrz oznacza
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klas między populacją OKE Kraków a próbą badawczą. Pierwsza skrzynka przedstawiona na wykresie opisuje wynik części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego dla
populacji, druga dla próby z naszego badania. Jak widzimy, generalnie trzon wyników,
czyli wartości między pierwszym a trzecim kwartylem dla obu badanych grup nie
różnią się znacząco, choć mediana wyników w próbie jest trochę niższa. Trzecia
skrzynka na wykresie pierwszym przedstawia wyniki części matematyczno-przyrodniczej egzaminu dla populacji, a czwarta – te same dla próby z badania. Jak widzimy,
i tu nie ma znaczących różnic. Należy zaznaczyć, że w próbie badawczej znalazł się
jeden oddział odstający pod względem średnich wyników oddziałów dla części matematyczno-przyrodniczej. Nie jest to jednak dla nas niepokojące, gdy spojrzymy, ile klas
odstających znajduje się w populacji.

Wykres 1. Porównanie średnich wyników liczonych dla klas oraz dla populacji OKE
Kraków i próby wykorzystanej w badaniu. Wykres skrzynkowy.
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Wykres 2. przedstawia porównanie miar EWD liczonych jako średnie reszt regresji
kwadratowej, zarówno dla części matematyczno-przyrodniczej egzaminu, jak i dla
humanistycznej. Pierwsza od lewej strony skrzynka na wykresie 2. przedstawia EWD
dla części humanistycznej dla populacji, druga dla próby. W takim samym porządku
przedstawione zostały wartości EWD dla części matematyczno-przyrodniczej, jako
trzecia i czwarta skrzynka. Widać, że i tu nie ma znaczących różnic.

medianę. Linie wychodzące na zewnątrz tzw. skrzynki, zakończone poziomymi kreskami, obejmują półtora
odchylenia ćwiartkowego powyżej lub poniżej rozstępu ćwiartkowego, charakteryzowanego przez
skrzynki. Obserwacje spoza tego zakresu oznaczone zostały kropkami i są to obserwacje odstające.
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Wykres 2. Porównanie EWD liczonych dla klas oraz dla populacji OKE Kraków i próby
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Podsumowując, trzeba stwierdzić, iż pewnym obciążeniem analizowanej próby jest jej
niepełna realizacja, która przełożyła się przede wszystkim na nadreprezentację szkół ze
wsi i małych miast oraz niedoreprezentowanie województwa małopolskiego. Na szczęście nie są to różnice tak duże, by zaburzyły równowagę w rozkładzie średnich wyników
egzaminu gimnazjalnego i miar EWD, które dla próby badawczej i populacji są podobne, jeśli rozważać je na poziomie klas. Odstępstwem od tego okazuje się jednak rozkład
wyników EWD dla części matematyczno-przyrodniczej. Może to powodować pewne
problemy we wnioskowaniu statystycznym, lecz różnice nie są tak duże, by w ogóle go
zaniechać.

3. Empiryczna analiza trafności EWD – podstawowe pytania
Analizując trafność EWD w kontekście przyjętej przez nas definicji efektywności pracy
szkoły oraz mając na względzie ograniczenia, jakie nałożone są na analizę z powodu
niewielkiej liczby zmiennych, którymi dysponujemy dzięki badaniom OKE w Krakowie, będziemy próbowali rozstrzygnąć następujące kwestie:
Czy praca szkoły, w różnych formach, jest zauważana przez wskaźnik EWD?
Skoro EWD ma być miarą efektywności kształcenia w szkole, nie zaś na przykład
zasobów rodziny, musimy zapytać, czy ta miara jest wrażliwa na dodatkową pracę
szkoły (wykraczającą poza jej minimalne obowiązki), dodatkowe zajęcia, na
zaangażowanie szkoły i nauczycieli. Jeżeli nie jest czuła na ten aspekt, oznaczałoby
to, że nie jest dobrą miarą jakości pracy szkoły. EWD może być dobrą miarą
przyrostu umiejętności testowych klasy. Wcale jednak nie musi reagować na
starania szkoły i nauczycieli. Taka miara prowadziłaby nas do punktu wyjścia.
Byłaby miarą pewnej wartości, którą do szkoły wnoszą uczniowie, a którą nazwać
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by można potencjałem przyrostu wiedzy, który jednak z efektywnością pracy szkoły
ma niewiele wspólnego, gdyż jest od niej niezależny. Zasadniczo jest to najważniejszy punkt całej analizy trafności, zarazem najtrudniejszy do sprawdzenia
i zmierzenia. Praca szkoły nad uczniem jest nie tyle złożonym problemem, ile
kompleksem problemów. Jest to z jednej strony przede wszystkim praca nauczyciela, a z drugiej – pewnej instytucji, która koordynuje pracę kilku lub kilkunastu
nauczycieli, uczących w różnych klasach różnych przedmiotów. Efektywność
szkolnej działalności nie jest jedynie sumą umiejętności nauczycieli i ich pracy, ale
też kwestią dobrego wykorzystania potencjału tak nauczycieli, jak uczniów, czasem
umiejętności zaangażowania rodziców, dobrego planowania, skutecznego
zabiegania o środki, budowania atmosfery sprzyjającej nauce i wielu innych czynników, o których tak naprawdę mało wiemy.
Czy EWD nie jest zbyt silnie związana z zasobami kulturowymi, społecznymi i materialnymi ucznia i jego rodziny? Jeżeli tak, to EWD nie będzie informować o pracy
szkoły, jak założyliśmy powyżej, lecz będzie uwzględniać inne uwarunkowania
związane z rodziną i najbliższym otoczeniem ucznia, które wpływają na jego
postępy. Oczywiście, nie można tych uwarunkowań całkowicie wyeliminować,
jednak ich wpływ powinien być znacznie mniejszy niż w wypadku surowych
wyników testów. Zakładamy oczywiście, że przyrost umiejętności szkolnych nie
jest silnie skorelowany z sytuacją społeczno-ekonomiczną ucznia, a raczej z pracą,
jaką szkoła wykonuje.
Jaki typ pracy z uczniami jest dostrzegany przez EWD? Jest to pewne uszczegółowienie pierwszego punktu. Praca szkoły nie powinna być ukierunkowana
wyłącznie na egzamin, a konkretnie na pewną jego formę, czyli w wypadku
egzaminu gimnazjalnego przede wszystkim na testy. Dobre przygotowanie do
testów egzaminacyjnych powinno być, oczywiście, nagradzane. Przez dobre nauczanie rozumiemy tutaj nauczanie merytoryczne, nauczanie zgodne z wymaganiami
edukacyjnymi, nie zaś mechaniczne rozwiązywanie kolejnych testów. Oczywiście,
najlepszym wynikiem dla EWD byłby taki, który pokazywałby, że miara ta docenia
szeroki i całościowy aspekt kształcenia.

4. Plan analizy
Dwadzieścia cztery szkoły będące jednostkami obserwacji to zbyt mało, by efektywnie
badać zależności między EWD szkół, a różnymi aspektami ich pracy. Dlatego też
analiza zostanie przeprowadzona jedynie na dwóch poziomach. Na pierwszym jednostkami analizy są konkretni uczniowie. W tym wypadku nie będziemy poddawać
testowaniu dosłownie EWD, lecz relatywny wskaźnik postępu (RWP), będący indywidualnym wynikiem ucznia. Średnia, lub inna wybrana miara tendencji centralnej
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wyników RWP dla danej szkoły lub klasy, daje nam wynik wskaźnika EWD38. Dlatego
analiza trafności RWP może być traktowana jako analiza trafności EWD. Na drugim
poziomie analiza przeprowadzona zostanie na płaszczyźnie klas, gdzie EWD liczone
będzie tak jak dla szkół, tyle że dla mniejszej grupy – klasy szkolnej. Można, z pewnymi zastrzeżeniami przyjąć, że wpływ czynników określających jakość kształcenia
będzie podobny dla klas i dla szkół. Czynniki, które wpływają na efektywność pracy
szkoły, muszą ujawniać się przecież w efektywności pracy klasy, choć należy zdawać
sobie sprawę z tego, że praca szkoły jest czymś bardziej złożonym, niż praca klasy. Na
przykład, odpowiedni przydział uczniów do różnych klas może być czynnikiem
zwiększającym efektywność pracy szkoły, zwiększającym zatem EWD szkoły. W naszej
analizie nie będziemy mogli dostrzec takiego efektu. Niemniej jednak dla pytań, które
zadaliśmy, rozróżnienie między szkołą a klasą nie będzie miało wielkiego znaczenia.
Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie danych z kwestionariusza uczniów. Dla
poziomu jednostkowego – między RWP a zmiennymi dotyczącymi jednostek. Dla poziomu grupowego wskaźnikami dla klas będą uśrednione odpowiedzi indywidualne,
które pozwolą nam może nie na obiektywną ocenę pracy szkoły czy nauczycieli, ale
chociaż na ocenę intersubiektywną. Kwestionariusz dla ucznia gimnazjum zawierał 40
pytań, z czego 32 miały formę zamkniętą, a 8 otwartą. Podzielony został na trzy części:
I Uczniowie o sobie; II Moja rodzina; III O zajęciach szkolnych.
W analizie trafności wykorzystana została tylko część pytań zamkniętych, które zostały
zredukowane do kilkunastu wskaźników. Wskaźniki te można pogrupować w trzy
bloki, odpowiadające trzem pytaniom, dotyczącym trafności wskaźnika wartości
dodanej, omawianym w pierwszej części tej pracy. Jako pierwszy zostanie poddany
analizie związek RWP ucznia ze zmiennymi charakteryzującymi jego warunki
społeczno-ekonomiczne. Następnie przejdziemy z poziomu indywidualnego na poziom
klas i zajmiemy się problemem efektywności pracy szkoły w dwóch przedstawionych
wcześniej aspektach, czyli: po pierwsze, ogólna praca szkoły i nauczycieli, czy raczej
praca klasy, po drugie, szczególne typy pracy związanej z przygotowaniami do
egzaminów.
W każdym z trzech punktów analizy zaprezentowane zostaną najpierw wskaźniki użyte
w danej części analizy oraz macierz korelacji tych wskaźników. Następnie porównane
będą związki. Zgodnie z założeniami przedstawionymi na schemacie 1., będzie to próba
ustalenia, jak dane wskaźniki, które mogą mieć wpływ na efektywność pracy szkoły,
zachowują się względem wyników egzaminu gimnazjalnego i jak względem EWD (lub
RWP). Związki między EWD i egzaminem gimnazjalnym a poszczególnymi wskaźnikami analizowane będą za pomocą macierzy korelacji oraz analizy regresji. Korelacje powiedzą nam o powiązaniu wskaźników, które kojarzymy z wpływem na pracę
szkoły, z miarami efektywności pracy szkoły (EWD i średnie wyniki z egzaminu
38

W naszym wypadku EWD to średnia RWP uczniów w danej klasie. Patrz: M. Jakubowski,
Empiryczna analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn
Badawczy CKE Egzamin 8/2006.
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gimnazjalnego). Natomiast analiza regresji pozwoli nam odpowiedzieć na pytanie
o wpływ wskaźników określających pracę szkoły na miary efektywności pracy szkoły.
Trzeba zwrócić uwagę, że w analizie używane będą dwa typy regresji. W przeważającej
części będzie to regresja najmniejszych kwadratów (OLS), lecz gdy zmienne wyjaśniające będą pochodziły z dwóch poziomów analiz, używana będzie regresja międzypoziomowa MLM (multi-level modeling). Tylko ona pozwala w sposób prawidłowy
określić poziom istotności dla zmiennych będących na rożnych poziomach analizy.
Takich jak na przykład wykształcenie ucznia (poziom indywidualny) i średnia wykształcenia rodziców w klasie ucznia (poziom grupowy)39.
W analizie regresji EWD i wyniki egzaminu gimnazjalnego będą − osobno dla części
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej − traktowane jako zmienne zależne
(wyjaśniane), a zmienne charakteryzujące poszczególne wskaźniki, będą zmiennymi
niezależnymi (wyjaśniającymi). W tabelach dotyczących analizy regresji podane będą
standaryzowane współczynniki regresji, odpowiednio dla każdej zmiennej wykorzystanej w danej analizie. Trzeba od razu uświadomić sobie, co te współczynniki oznaczają
i dlaczego będą nam potrzebne. Będą one informowały, o ile zwiększa lub zmniejsza się
zmienna zależna przy zmianie danej zmiennej niezależnej o jedno odchylenie standardowe, gdy inne zmienne niezależne uwzględnione w modelu pozostaną bez zmian.
Zmiany te są podawane we współczynnikach standaryzowanych, co pozwala na ocenę
siły wpływu tych zmiennych na zmienną zależną.

5. Metoda szacowania EWD w analizie trafności
EWD w tej analizie obliczane jest za pomocą regresji opartej na funkcji kwadratowej
dla obu części testów: humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej Miarą tendencji
centralnej jest średnia. Rzeczą godną zauważenia jest to, iż model regresji kwadratowej
i regresji kawałkowej40 dają niezwykle podobne do siebie wartości EWD, przede
wszystkim dlatego, że znaczące różnice pokazują się dla skrajnych wartości wyników
sprawdzianu po szkole podstawowej. W tym badaniu nie stanowi to jednak problemu,
gdyż szkoły i klasy analizowane przez nas nie znajdują się na skrajach punktacji. Poza
tym niewielkie różnice są istotne wtedy, gdy staramy się stworzyć ranking41; gdy
analizujemy jednak trafność metody i oceniamy wpływ różnych wskaźników na miarę
EWD, różnice te nie są istotne. Przyjęta konwencja przedstawiania wyników w przybliżeniu do dwóch miejsc po przecinku nie pokazuje różnic między tymi modelami.
Wartości EWD są tak podobne, że analizę tę można traktować zarówno jako analizę
39
Szczegółowe informacje dotyczące MLM można znaleźć w: S. Rabe-Hesketh, A. Skrondal, Multilevel
and Longitudial Modeling Using Stata, StataCorp, Texas 2005.
40
Lub inaczej regresja „kawałkami”. Patrz: M. Jakubowski, Empiryczna analiza metod szacowania
edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów, Biuletyn Badawczy CKE Egzamin, 8/2006 oraz
M. Jakubowski, Analiza metod szacowania edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjum w niniejszym
numerze.
41
Tamże.
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trafności EWD liczonej metodą regresji kwadratowej, jak i za pomocą funkcji kawałkowej, a nawet liniowej w wypadku części humanistycznej. Podobnie sprawa wygląda
przy wyborze tendencji centralnej. Różnice również nie są tak istotne, by analizować
kilka modeli EWD jednocześnie.
5.1. Poziom indywidualny
Sprawdźmy, jak na wskaźniki, które mają odzwierciedlać pracę szkoły, wpływają te
czynniki, które z pracą szkoły, a przynajmniej z jej oceną, nie powinny mieć silnego
związku. Dobry wskaźnik efektywności pracy szkoły powinien opisywać pracę szkoły,
nie wpływ rodziców.
5.1.1. EWD a zmienne dotyczące rodziny ucznia i kontekstu społecznoekonomicznego
Oto lista wskaźników, które będą użyte w tej części analizy:
wykształcenie rodziców
kapitał kulturowy
kapitał ekonomiczny
zaangażowanie wychowawcze rodziców
średnie zaangażowanie wychowawcze rodziców w klasie
kapitał społeczno-ekonomiczny klasy (KSEK)
średni wynik na sprawdzianie dla klasy gimnazjalnej ucznia
Zatem mamy listę wskaźników, które nie powinny być odzwierciedlane przez miary
opisujące efektywność pracy szkoły, gdyż zasługami szkoły nie są. Obok wskaźników
indywidualnych podane zostały jeszcze trzy wskaźniki opisujące skład społeczny klasy,
w której znalazł się dany uczeń. Już od badań J. S. Colemana42 wiemy, że nie tylko
indywidualne zasoby wpływają na wyniki uczniów, ale też otoczenie społeczne, z jakim
spotyka się uczeń w danej szkole czy klasie, przy czym otoczenie to nie jest wynikiem
pracy gimnazjum. Zmienne opisujące otoczenie społeczno-ekonomiczne ucznia w klasie zostały sprowadzone do poziomu indywidualnego i przypisane każdej jednostce
obserwacji (uczniowi) jako zmienne indywidualne, powstały zatem wskaźniki
przypisane każdemu uczniowi, opisujące tło społeczno-ekonomiczne, w jakim przyszło
mu się uczyć. Zanim przejdziemy do analizy, przypatrzmy się jeszcze szczegółowo
wskaźnikom, które zostały w niej wykorzystane z zastanego zbioru pytań stworzonych
dla badań krakowskich.
Wskaźnik wykształcenia rodziców liczony jest jako sumaryczny wskaźnik dla kategorii wykształcenia rodziców (1 – podstawowe; 2 – zasadnicze zawodowe; 3 – średnie;

42
F. Mosteller (red.), D. P. Moynihan (red.), On Equality of Educational Opportunity, Random House, Inc.,
Nowy Jork 1972.
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4 – pomaturalne oraz licencjat; 5 – studia wyższe). Maksymalny wskaźnik WWR
wynosi 10; minimalny – 2. Gdy brak danych odnosił się tylko do jednego z rodziców,
przypisywano mu wykształcenie drugiego, co pozwoliło zredukować braki danych
z 21% do 13%.
Kapitał kulturowy liczony jest jako sumaryczny wskaźnik posiadania (1) lub
nieposiadania (0) przez gospodarstwo domowe rodziców ucznia: kompletu podręczników szkolnych dla ucznia, innych książek dla młodzieży, czasopism młodzieżowych,
słowników, encyklopedii, atlasów, książek popularnonaukowych, biblioteczki lub
regału pełnego książek oraz odtwarzacza CD. Indeks przyjmuje wartości od 0 do 7.
Kapitał ekonomiczny liczony jak kapitał kulturowy dla kategorii: kino domowe,
telefon komórkowy do użytku ucznia, automatyczna zmywarka do naczyń, samochód
osobowy, kamera wideo, cyfrowy aparat fotograficzny. Indeks przyjmuje wartości od
0 do 6.
Zaangażowanie wychowawcze rodziców mierzone było odpowiedziami na pytania:
Czy rodzice rozmawiają z Tobą o książkach, filmach lub oglądanych programach
telewizyjnych? oraz Czy rozmawiają z Tobą o aktualnych wydarzeniach w kraju i na
świecie? (gdzie wyszczególnione są wartości dla kategorii: 1 – nigdy lub prawie nigdy;
2 – kilka razy do roku; 3 – kilka razy w miesiącu; 4 – przynajmniej raz w tygodniu; 5 –
codziennie). Indeks ten jest sumą wybranych przez ucznia kategorii i przyjmuje
wartości od 2 do 10. Natomiast zaangażowanie wychowawcze rodziców w klasie jest
po prostu średnią wskaźników indywidualnych w obrębie danej klasy, przypisaną
uczniom tej klasy.
KSEK (kapitał społeczno-ekonomiczny klasy) jest wskaźnikiem opisującym ogólną
siłę czynników społeczno-ekonomicznych w klasie ucznia. Obliczony jest jako uśredniona (dla oddziałów szkolnych) suma zestandaryzowanych wskaźników: wykształcenia rodziców, kapitału kulturowego i kapitału ekonomicznego.
Średnia wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej dla klasy jest średnią punktów
ze sprawdzianu po szkole podstawowej uzyskanych przez uczniów z oddziału gimnazjum, do którego uczęszcza respondent.
Spójrzmy na macierz korelacji dla zaprezentowanych wyżej zmiennych.
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Wskaźnik
wykształcenia
rodziców

Średnia wyniku
sprawdzianu po szk. podst.
dla klasy

KSEK

wychowawcze rodziców
w klasie

Zaangażowanie

Zaangażowanie
wychowawcze rodziców

Kapitał ekonomiczny

Kapitał
kulturowy

Wskaźnik wykształcenia
rodziców

Tabela 4. Korelacje między zmiennymi dotyczącymi rodziny ucznia i otoczenia
społeczno-ekonomicznego w jego klasie

1

Kapitał kulturowy

0,28**

1

Kapitał ekonomiczny

0,30** 0,32**

Zaangażowanie
wychowawcze
rodziców

0,10** 0,25** 0,10**

Zaangażowanie
wychowawcze
rodziców w klasie

0,10** 0,16** 0 , 0 3 0,29**

KSEK

0,37** 0,29** 0,27** 0,09** 0,30**

Średnia wyniku
sprawdzianu po
szkole podstawowej
dla klasy

0,24** 0,18** 0,12** 0,07** 0,24** 0,56**

1
1

1
1

1

** istotność na poziomie 0,01; zaznaczone ponadto pogrubioną czcionką
Jak widzimy, wskaźniki w przeważającej większości są od siebie zależne statystycznie,
co nie jest zaskoczeniem, choć siła tych związków jest niewielka. Silna relacja widoczna jest tylko między KSEK a wynikami klasy na sprawdzianie po szkole podstawowej.
Tak niskie korelacje pozwalają na włączenie tych zmiennych do analizy regresji, może
oprócz korelacji KSEK i średniego wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej dla
klasy. Dlatego przedstawiono dwa modele regresji − pierwszy, testujący trafność
z wyłączeniem wyniku klasy na sprawdzianie po szkole podstawowej oraz drugi,
z uwzględnieniem tej zmiennej.
Zanim jednak przejdziemy do analizy regresji, przyjrzyjmy się jeszcze macierzom
korelacji. Tabela 5. pokazuje, jak korelują na poziomie indywidualnym miary, które po
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zagregowaniu do poziomu klas czy szkół mogą służyć ocenie efektywności pracy
szkoły, ze wskaźnikami ekonomiczno-społecznymi opisanymi powyżej.
Tabela 5. Korelacje między wskaźnikami dotyczącymi rodziców i rówieśników ucznia a
miarami jego pracy na poziomie indywidualnym, z uwzględnieniem zmiennych
grupowych
Indywidualny
wskaźnik postępu
(RWP)

Egzamin gimnazjalny

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod

Wskaźnik wykształcenia
rodziców

0,09**

0,09**

0,23**

0,26**

Kapitał kulturowy

0,16**

0,11**

0,35**

0,31**

Kapitał ekonomiczny

0,03

-0,01

0,07*

0,06*

Zaangażowanie wychowawcze
rodziców

0,04

0,00

0,11**

0,07**

Zaangażowanie wychowawcze
rodziców w klasie ucznia

0,02

0,02

0,11**

0,08**

KSEK

0,11**

0,08**

0,23**

0,21**

Średnia wyniku sprawdzianu
po szkole podstawowej dla
klasy

-0,06*

0,02

0,25**

0,29**

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05

** istotność na poziomie 0,01

Prezentowane rezultaty analizy pokazują wyraźnie, że wyniki egzaminu gimnazjalnego,
tak dla części humanistycznej, jak dla matematyczno-przyrodniczej, są znacznie silniej
skorelowane ze zmiennymi statusowymi i kontekstowymi niż z RWP. Choć RWP jest
skorelowany również z wykształceniem rodziców, kapitałem kulturowym i KSEK, to
korelacje są znacznie słabsze. Zaangażowanie wychowawcze rodziców, które jest
zmienną jakościowo odmienną od kapitału społeczno-kulturowego, również nie
koreluje z RWP. Wyniki te świadczą na korzyść miary EWD (która jest średnią lub inną
miarą tendencji centralnej wyników RWP dla danej klasy lub szkoły). Macierz korelacji
ma jednak ograniczone zastosowanie. Zatem popatrzmy na analizę regresji i oceńmy
wpływ zmiennych społeczno-ekonomicznych na nasze zmienne wyjaśniane (tabela 6.).
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Tabela 6. Wskaźniki dotyczące rodziców i rówieśników w analizie regresji
międzypoziomowej (poziom indywidualny oraz zmienne kontekstowe – grupowe)
Zmienne
zależne
Zmienne
niezależne

Indywidualny wskaźnik
postępu (RWP)

Egzamin gimnazjalny

cz.
humanist.

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

cz. mat.przyrod.

Model regresji →

A(1)

B(2)

A

B

A

B

A

B

Wskaźnik wykształcenia
rodziców

0,03

0,04

0,06

0,06

0,13**

0,12**

0,19**

0,18**

Kapitał kulturowy

0,17**

0,17**

0,12**

0,12**

0,33**

0,33**

0,27**

0,27**

Kapitał ekonomiczny

-0,06

-0,07*

-0,08*

-0,08

-0,13**

-0,12**

-0,12**

-0,10**

Zaangażowanie
wychowawcze rodziców

0,00

0,00

-0,04

-0,04

0,01

0,01

-0,02

-0,03

Poziom zaangażowania
wychowawczego
rodziców w klasie ucznia

0,06

-0,05

-0,02

-0,02

-0,02

-0,03

-0,02

-0,03

KSEK

0,08

0,18*

0,06

0,08

0,13**

0,06

0,11**

-0,01

Średnia wyniku
sprawdzianu po szkole
podstawowej dla klasy
R2 skorygowane

-0,19**
0,033

0,057

-0,04
0,018

0,019

0,13**
0,171

0,182

0,22**
0,143

0,176

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05

** istotność na poziomie 0,01

(1)

A: model regresji nieuwzględniający zmiennej: Średnia wyniku sprawdzianu po
szkole podstawowej dla klasy

(2)

B: model regresji uwzględniający wszystkie podane zmienne niezależne

Jak widzimy, wynik analizy korelacji znajduje potwierdzenie w analizie regresji. Dodatkowo możemy mówić tu o wpływie zmiennych niezależnych na zmienne zależne.
Widzimy, że RWP jest wyraźnie mniej wrażliwy na wskaźniki ekonomiczno-społeczne.
Związek kapitału ekonomicznego z wynikami uczniów odwrócił się, ale w porównaniu
interesuje nas jednak jego siła, nie kierunek. Nie będziemy zatem zatrzymywać się nad
przyczynami takiego wyniku. Zaznaczmy jedynie, co on oznacza. Ujemny kierunek
współczynnika regresji oznacza tyle, że uczniowie, których rodzina ma wyższy kapitał
ekonomiczny (posiadający jednocześnie taki sam kapitał kulturowy i uczący się w po-
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dobnych pod względem społeczno-ekonomicznym klasach, co inni uczniowie) osiągają
średnio niższe wyniki, niż uczniowie o skromniejszym kapitale ekonomicznym.
Widzimy również, że wpływ wychowawczy rodziców nie jest odzwierciedlany przez
żaden ze wskaźników. Może to być słabość wskaźnika opartego jedynie na dwóch
pytaniach ankietowych lub związku tej zmiennej z innymi zmiennymi niezależnymi.
Ciekawe okazuje się porównanie modeli regresji pod względem umieszczenia w nich
KSEK i średniej wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej (modele regresji B) lub
umieszczenia jedynie wskaźnika KSEK bez średniej wyniku sprawdzianu po szkole
podstawowej (modele regresji A). Widzimy, że w modelach B wpływ KSEK wzrasta
dla zmiennej zależnej RWP, a przestaje być istotny statystycznie dla zmiennej zależnej
egzamin gimnazjalny. Na wyniki egzaminów gimnazjalnych silniej zaczyna wpływać
średnia wyniku sprawdzianu po szkole podstawowej dla klasy (model B). W modelu B,
gdzie dla części humanistycznej RWP jest zmienną zależną, zauważyć można dziwne,
przeciwstawne wartości KSEK i średnich wyników sprawdzianu po szkole podstawowej dla klasy. Wiemy, że te dwie zmienne są ze sobą pozytywnie skorelowane.
Wpływ wyrażony we współczynnikach regresji jest jednak przeciwny pod względem
znaków. Jak to rozumieć? Interpretując współczynnik regresji, zawieszamy wszystkie
inne zmienne i mówimy o czystym wpływie jednej zmiennej niezależnej na zmienną
zależną i tak interpretujemy współczynnik standaryzowany przy KSEK. Gdy zwiększany jest KSEK, zwiększa się zmienna zależna, przy czym zakładamy, że inne zmienne
w modelu się nie zmieniają (zawieszamy je). Z macierzy korelacji wiemy jednak, że
KSEK jest silnie związany ze średnimi wyników testu po szkole podstawowej dla klasy
gimnazjum. Związek ten w istocie jest też liniowy i istotny statystycznie, gdy
przeprowadzimy regresję wyniku sprawdzianu na KSEK. W rzeczywistości (ale nie
w interpretacji modelu regresji) zatem te zmienne rosną lub maleją jednocześnie.
Tłumaczy to z pozoru niełatwe do zrozumienia wyniki w modelu B dla części humanistycznej, gdzie zmienną zależną jest RWP.
Otrzymane przez nas wyniki, również te w modelach A, uprawniają nas mimo wszystko
do stwierdzenia, że KSEK i średnie wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej
znacznie słabiej oddziałują na RWP dla części humanistycznej niż na wyniki egzaminu
gimnazjalnego, a dla części matematyczno-przyrodniczej nie ma żadnych istotnych
zależności, co jest korzystne dla oceny trafności EWD.
Warto jeszcze dodać, iż silna korelacja między KSEK a średnim wynikiem sprawdzianu
po szkole podstawowej dla klasy, wraz z przedstawioną analizą regresji świadczą o tym,
że średnie wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej niosą za sobą informacje o otoczeniu społeczno-ekonomicznym, w którym funkcjonuje uczeń. Dla trafności EWD,
jako miary efektywności pracy szkoły jest to korzystne, ponieważ pokazuje, że EWD
bierze pod uwagę przy ocenie efektywności pracy szkoły również otoczenie społeczno-ekonomiczne uczniów, pośrednio poprzez wyniki sprawdzianu (EWD liczona
jest między innymi na podstawie wyników sprawdzianu po szkole podstawowej).
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Konkurencyjna miara, czyli średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, nie tyle uwzględnia wyniki sprawdzianu, ile wprost od nich zależy, a w takim wypadku ocenia również
pracę szkoły podstawowej oraz wpływ otoczenia społeczno-ekonomicznego, w jakim
znajduje się uczeń. Nie są to zmienne, które powinny determinować ocenę efektywności
pracy szkoły gimnazjalnej, nie są bowiem od szkoły zależne.
5.2. Poziom klas
W tej części będziemy analizować wartość EWD i średnie wyniki egzaminów
gimnazjalnych dla klas. Warto przyjrzeć się relacjom pomiędzy EWD i średnimi
wynikami egzaminu gimnazjalnego dla klas. Przedstawiają to wykresy 4. i 5., oddzielnie dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
Na osi pionowej (y) zaznaczone mamy wartości EWD dla klas w przedziale od -10 do
10, na osi poziomej (x) średnie wyników testów w przedziałach dla części humanistycznej od 20 do 45, dla matematyczno-przyrodniczej od 10 do 40 (w tych przedziałach
znajduje się ponad 98% klas). Małe szare kropki to wszystkie w podanych przedziałach
klasy w Polsce. Duże czarne kropki to klasy, które biorą udział w tym badaniu.
Przerywane linie poziome i pionowe oznaczają średnie wskaźników EWD i wyników
testów na poziomie indywidualnym dla całej Polski.
Wykres 4. Osiągnięcia oddziałów szkolnych mierzone za pomocą EWD oraz średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna

Najpierw zauważamy, że EWD i średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego klas korelują
ze sobą. Dokładnie dla części humanistycznej dla całego kraju korelacja wynosi 0,7,
a dla matematyczno-przyrodniczej 0,72. Korelacje dla naszej próby są trochę niższe
i wynoszą odpowiednio 0,58 i 0,67. Zatem szkoły uzyskujące wysokie wyniki na
wyjściu, charakteryzują się również wysoką EWD. Drugą istotną rzeczą jest to, że
klasy, które poddane są analizie, wpisują się w ogólny schemat. Rozkłady są wręcz
łudząco podobne dla próby badawczej i dla całej Polski.
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Wykres 5. Osiągnięcia oddziałów szkolnych mierzone za pomocą EWD oraz średnich
wyników egzaminu gimnazjalnego – część matematyczno-przyrodnicza

Wysokie korelacje, które ilustrowane są przez powyższe wykresy, będą utrudniać analizę porównawczą miar efektywności pracy szkoły. Miary te są stosunkowo zbieżne,
zatem różnice między nimi w analizie porównawczej mogą okazać się niewielkie.
Dlatego nawet stosunkowo małe różnice wskaźników związanych z miarami efektywności pracy szkoły będą nas interesować.
Zanim przejdziemy do właściwej analizy, przyjrzyjmy się, jak wskaźniki, których
będziemy używać w naszej analizie, różnicują się przez podział na klasy. Współczynnik
Eta-kwadrat pokazuje zróżnicowanie poszczególnych wskaźników w podziale na klasy.
Dla porównania zróżnicowania wskaźników w tabeli 7. podane zostały również wartości Eta-kwadrat dla wyników testów. Wszystkie wskaźniki przedstawione w tabeli 7.
będą szczegółowo opisane w dalszej części pracy. W tym momencie chodzi jedynie
o to, by wskazać jak silnie zmienne dotyczące pracy szkoły różnicują jednostki badania,
w naszym przypadku klasy (odziały) szkolne.
Tabela 7. Miary zróżnicowania klas ze względu na niektóre wskaźniki użyte w analizie
Zmienne różnicujące

Etakwadrat

Klimat w klasie sprzyjający nauce

0,207

Dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę

0,203

Ocena pracy szkoły

0,166

Zgodność części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego
z nauczaniem w szkole, czyli podobieństwo merytoryczne

0,114

Zgodność części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego z nauczaniem w szkole, czyli podobieństwo
merytoryczne

0,103
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Nauczanie „pod testy” z części humanistycznej egzaminu
gimnazjalnego

0,168

Nauczanie „pod testy” z części matematyczno-przyrodniczej
egzaminu

0,158

Dla porównania – zróżnicowanie ze względu na wyniki testów
Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej

0,155

Wynik z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego

0,144

Wynik z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego

0,164

Tabela ta pokazuje zasadność użycia tych wskaźników. Różnicują one klasy silniej niż
wyniki testów (nie licząc wskaźników zgodności), zatem przypuszczalnie mogą wpływać na wskaźniki efektywności pracy szkoły.
Przejdźmy więc do szczegółowej analizy.
5.2.1. EWD i średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego dla klas a zmienne dotyczące
pracy szkoły i nauczycieli
Oto lista wskaźników, które powinny odzwierciedlać pojęcia wpływające na efektywność pracy szkoły.
Klimat w klasie sprzyjający nauce.
Ocena efektywności nauczania szkolnego.
Ocena działań i postaw nauczycieli.
Oprócz nich w analizie jako zmienne kontrolne użyte zostaną: KSEK i wynik klasy na
sprawdzianie po szkole podstawowej. Dysponując danymi z ankiety przeprowadzonej
przez OKE Kraków, udało się wyznaczyć tylko trzy wskaźniki opisujące pracę szkoły.
Pozostawiają one pewien niedosyt oraz wątpliwości wynikające z tego, iż są tylko
oparte na intersubiektywnych ocenach uczniów. Z drugiej jednak strony, kto, jeśli nie
uczniowie, powinien umieć ocenić jakość pracy własnej szkoły? Przyjrzyjmy się bliżej
wskaźnikom.
Klimat w klasie sprzyjający nauce oparty jest na ustosunkowaniu się uczniów do
zdania: W mojej klasie panuje dobra atmosfera do nauki. Opinie wyrażano z użyciem
skali: zdecydowanie nie (0); raczej nie (1); nie wiem (potraktowany został jako brak
danych); raczej tak (2); zdecydowanie tak (3). Wskaźnik liczony jest jako średnia dla
klasy.
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Ocena efektywności nauczania szkolnego oparta jest na stwierdzeniu: Swoją wiedzę
zdobywam, ucząc się... Uwzględnione zostały dwie możliwości:
a) najwięcej podczas lekcji w szkole.
b) podczas dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkole.
Wartość wskaźnika to suma odpowiedzi: raczej tak (1) i zdecydowanie tak (2) dla obu
stwierdzeń. Wskaźnik liczony jest jako średnia dla klasy.
Ocena działań i postaw nauczycieli wynika z akceptacji następujących stwierdzeń:
Nauczyciele często przypominali o czekającym nas egzaminie. / Nauczyciele zwracali
nam uwagę na umiejętności, które będą sprawdzane podczas egzaminu. / Znam
wymagania egzaminacyjne. /Mogliśmy liczyć na pomoc w nauce nauczycieli nawet po
lekcjach. / Nauczyciele udzielali nam wskazówek, jak się uczyć. / W toku nauki byliśmy
na bieżąco informowani o brakach w wiedzy i umiejętnościach, nad którymi musimy
popracować. Punktacja za odpowiedzi wyglądała następująco: zdecydowanie nie (1);
raczej nie (2); nie wiem (zastąpiony średnią dla klasy); raczej tak (3); raczej nie (4).
Odpowiedzi następnie były sumowane, a wskaźnik liczony jako średnia dla klasy.
Tabela 8. przedstawia korelację między wymienionymi wskaźnikami.

Klimat w klasie sprzyjający nauce

Wynik klasy na
sprawdzianie

KSEK

Ocena działań
i postaw nauczycieli

Ocena efektywności
nauczania

Klimat w klasie

Tabela 8. Korelacje między wskaźnikami dotyczącymi pracy szkoły i nauczycieli
(poziomom klas, n=70)

1

Ocena efektywności nauczania
szkolnego

0,28*

1

Ocena działań i postaw nauczycieli

0,19

0,36**

1

KSEK

-0,12

-0,06

0,07

1

Wynik klasy na sprawdzianie po
szkole podst.

0,01

-0,22

0,06

0,58**

1

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05
** istotność na poziomie 0,01
Jak widać, wskaźniki te nie korelują ze sobą bardzo wysoko, nie licząc oczywiście
KSEK i średniego wyniku sprawdzianu. Włączenie ich do analizy regresji nie będzie
sprawiało problemu.
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Tabela 9. pokazuje natomiast wyniki korelacji między wskaźnikami a miarami efektywności pracy szkoły.
Tabela 9. Korelacje między EWD klas oraz średnimi wynikami egzaminu gimnazjal-nego, a zmiennymi dotyczącymi pracy szkoły i nauczycieli (poziom klas, n=70)
EWD dla oddziału
szkolnego (klasy)

Średnie wyniki egz. gimn.
dla oddziału szkolnego
(klasy)

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

Klimat w klasie sprzyjający
nauce

0,10

0,22

0,08

0,16

Ocena efektywności
nauczania szkolnego

0,22

0,26*

-0,03

-0,01

Ocena działań i postaw
nauczycieli

0,04

-0,01

0,09

0,02

KSEK

0,20

0,09

0,63**

0,49**

Wynik klasy na
sprawdzianie po szkole
podst.

-0,18

-0,01

0,72**

0,72**

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05

** istotność na poziomie 0,01

Niestety, wyniki nie są jednoznaczne. Tylko ocena efektywności nauczania szkolnego
dla części humanistycznej EWD jest istotna statystycznie i jest większa od korelacji
z surowym wynikiem testu. Silne korelacje KSEK i średniego wyniku klasy ze sprawdzianu po szkole podstawowej z wynikami surowymi wydają się tylko potwierdzać
wcześniej zauważone prawidłowości. Zanim spróbujemy sformułować wnioski, spójrzmy jednak na tabelę 10., gdzie przedstawiona jest analiza regresji dla zmiennych
rozpatrywanych w tej części analizy.
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Tabela 10. Zmienne dotyczące pracy szkoły i nauczycieli – analiza regresji (poziom
klas, n=70)
Średnie wyniki egz.
gimnazjalnego dla oddziału
szkolnego (klasy)

EWD dla oddziału
szkolnego (klasy)

Zmienne
zależne
Zmienne
niezależne

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

cz. mat.przyrod.

cz. humanist.

Model regresji →

A(1)

B(2)

A

B

A

B

A

B

Klimat w klasie
sprzyjający nauce

0,08

0,14

0,19

0,20

0,16

0,09

0,24*

0,15

Ocena efektywności
nauczania szkolnego

0,24

0,14 0,28*

0,26

-0,05

0,09

-0,03

0,15

Ocena działań i postaw
nauczycieli

-0,09 -0,04 -0,15 -0,14

0,03

-0,02

-0,05

-0,11

KSEK

0,23 0,46** 0,14

Wynik klasy na
sprawdzianie po szkole
podstawowej
R2 skorygowane

-0,41**

0,16 0,64** 0,33** 0,52**
-0,04

0,55**

0,046 0,139 0,072 0,058 0,338 0,580 0,252

0,13
0,69**
0,549

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką ponadto:
* istotność na poziomie 0,05

** istotność na poziomie 0,01

(1)

A: model regresji nieuwzględniający zmiennej: średnia wyniku sprawdzianu po
szkole podstawowej dla klasy

(2)

B: model regresji uwzględniający wszystkie podane zmienne niezależne

Widzimy, że analiza regresji niewiele wniosła do analizowanych przez nas danych.
Większość współczynników regresji nie jest istotnych statystycznie, do tego okazuje
się, że klimat w klasie bardziej wpływa na średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego niż
na EWD. Jeżeli założymy, że klimat w klasie kształtowany jest przede wszystkim przez
nauczycieli, możemy czuć rozczarowanie miarą EWD pod tym względem, choć
możliwe, że spowodowane jest to słabością wskaźnika (skonstruowanego przecież
z zastanych pytań użytych w badaniu krakowskim). Na korzyść EWD, jako miary
trafnej, przemawia jej wrażliwość na ocenę efektywności nauczania. Trzeba jednak
pamiętać, iż istotna statystycznie jest ona tylko dla części matematyczno-przyrodniczej
EWD. Gdybyśmy jednak odeszli na chwilę od prób wnioskowania statystycznego
i próby generalizacji tych wyników na populację OKE Kraków, okazałoby się, że dla
naszych 70 badanych klas klimat sprzyjający nauce zauważany jest z podobną siłą tak
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dla EWD, jak dla średnich wyników egzaminu gimnazjalnego dla oddziału szkolnego.
Ocena efektywności nauczania zaś względnie silnie wpływa na EWD, nie wpływa lub
wpływa ujemnie na wyniki będące średnią egzaminu gimnazjalnego dla klasy.
Niepokojącym jest jedynie brak wpływu oceny pracy nauczycieli (ocena działań
i postaw nauczycieli), zarówno gdy próbujemy wnioskowania statystycznego, jak i gdy
zaniechamy go. Może jest to spowodowane słabością wskaźnika? Czy uczniowie nie
potrafią oceniać rzetelnie swojej szkoły i swoich nauczycieli? Jest to kwestia, która
z całą pewnością wymaga kolejnych badań.
5.2.2. Specyficzne typy pracy szkoły
W tej części analizy zajmiemy się specyficznymi typami pracy szkoły czy pracy nauczycieli w klasie (w istocie praca szkoły jest analizowana z perspektywy i na poziomie
klasy). Warto sprawdzić, jaki typ pracy premiują nasze dwa wskaźniki. Nie chcielibyśmy, na przykład, żeby szczególny typ nauki, taki jak nauczanie „pod testy”, był wysoce
premiowany przez wskaźnik efektywności pracy szkoły. Chcielibyśmy raczej wierzyć,
że to zaangażowanie nauczycieli, ich praca nad ogólnym rozwojem umysłowym
dziecka, rzetelne prowadzenie zajęć, dobór materiałów i organizacja pracy wpływają
na jakość kształcenia, a tym samym są dostrzegane przez miarę efektywności pracy
w szkole. Dane, którymi dysponujemy, pozwoliły na wyprowadzenie kilku wskaźników
służących bardziej szczegółowym analizom pracy szkoły.
Dodatkowe zajęcia w szkole (uczące rozwiązywania różnych zadań).
Zgodność treści nauczanych w szkole z tymi, które pojawiły się na egzaminie
gimnazjalnym w części matematyczno-przyrodniczej.
Zgodność treści nauczanych w szkole z tymi, które pojawiły się na egzaminie
gimnazjalnym w części humanistycznej.
Korelacje ocen szkolnych z wynikami egzaminu gimnazjalnego dla części
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego.
Korelacje ocen szkolnych z wynikami egzaminu gimnazjalnego dla części
matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego.
Nauczanie „pod testy” w części humanistycznej.
Nauczanie „pod testy” w części matematyczno-przyrodniczej.
Wszystkie te wskaźniki są analizowane na poziomie klas, zatem są średnimi wynikami
wskaźników indywidualnych dla klasy. Spójrzmy, w jaki sposób zostały skonstruowane:
Wskaźnik Dodatkowe zajęcia szkolne (uczące rozwiązywania różnych zadań) to
wynik odpowiedzi: Rozwiązywałem (-łam) różne zadania podczas dodatkowych zajęć
organizowanych przez szkołę (tak lub nie) na pytanie o to, jak przygotowałeś (-łaś) się
do egzaminu gimnazjalnego.
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Zgodność zagadnień nauczanych w szkole z tymi, które pojawiły się na egzaminie
gimnazjalnym, oddzielnie dla części matematyczno-przyrodniczej (Zgodność części
matematyczno-przyrodniczej) i humanistycznej (Zgodność części humanistycznej), mierzona jest tu odpowiedziami na skali bardzo zgodny (5); zgodny (4); średnio zgodny (3);
słabo zgodny (2); niezgodny (1). Jest to uczniowska ocena przygotowania merytorycznego, jakie zostało dane w szkole w określonej klasie.
Nauczanie „pod testy” – wskaźnik oparty jest na pytaniu: Czy na lekcjach w szkole
rozwiązywałeś (-łaś) zadania podobne do zadań na egzaminie? Wskaźnik ten liczony
jest jako suma odpowiedzi Tak, od czasu do czasu (1); tak, często (2). Obliczony jest
oddzielnie dla dwóch przedmiotów: języka polskiego i matematyki.
Korelacje ocen szkolnych z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Są to korelacje
między wynikami średnich ocen dla danej klasy a wynikami na egzaminie gimnazjalnym. Liczone są osobno dla części matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej. Jest
to swoisty wyznacznik oceniania ukierunkowanego na egzamin.
Oto macierz korelacji charakteryzująca te wskaźniki:

Dodatkowe zajęcia
w szkole

1

Zgodność części
humanistycznej

0,17

Zgodność części
matematycznoprzyrodniczej

0 , 1 9 0,51**

Nauczanie „pod testy” –
część humanistyczna

0 , 1 6 0,58** 0,31**

Nauczanie „pod testy” –
część matematycznoprzyrodnicza

0,30* 0,39** 0,49** 0 , 1 8

166

1

1

1

1

Wynik klasy na sprawdzianie po
szkole podstawowej

KSEK

Korelacja ocen z wynikami cz.
hum. egz.

Korelacja ocen z wynikami cz.
mat.-przyr. egzaminu

Nauczanie „pod testy” – część
matem.-przyr.

Nauczanie „pod testy” –
część humanistyczna

Zgodność części matematycznoprzyrodniczej

Zgodność części humanistycznej

Dodatkowe zajęcia w szkole

Tabela 11. Korelacje między wskaźnikami opisującymi specyficzne typy pracy (poziom
klas n=70)

Korelacja ocen z wynikami
cz. matematyczno0 , 1 3 0 , 1 4 0,26* -0,02 0 , 1 8
przyrodniczej egzaminu

1

Korelacja ocen z wynikami
części humanistycznej
-0,01 0 , 1 2 0 , 1 2 -0,06 -0,08 0,41**
egzaminu

1

KSEK

-0,08 0 , 0 7 0 , 1 1 0 , 1 1 0 , 1 3 0 , 0 6 -0,36**

1

Wynik klasy na
sprawdzianie po szkole
podstawowej

-0,24* 0 , 0 8 0,26* 0 , 1 8 0 , 1 9 0 , 0 3 -0,24* 0,58**

1

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0.05
** istotność na poziomie 0.01
Jak widzimy, wskaźniki zgodności i wskaźniki nauczania „pod testy” dla części humanistycznej są ze sobą dość silnie skorelowane, dlatego podczas analizy regresji trzeba
zwrócić szczególną uwagę na problemy interakcji między tymi zmiennymi. Reszta
korelacji wydaje się na odpowiednio niskim poziomie, by włączać je do analizy
regresji. Zanim jednak przejdziemy do tej analizy, w tabeli 12. przedstawione zostały
korelacje.
Łatwo zauważymy na podstawie danych z tej tabeli, że EWD w prostej analizie
korelacji różni się od średnich wyników egzaminu gimnazjalnego na poziomie klas,
przede wszystkim zmienną wskazującą na dodatkowe zajęcia szkolne, podczas których
rozwiązywane były różne zadania. Innych tak wyraźnych różnic nie da się tu zaobserwować.
Tabela 12. Korelacje między EWD klas oraz średnimi wynikami egzaminu
gimnazjalnego a zmiennymi dotyczącymi specyficznych typów pracy szkoły (poziom
klas, n=70)
EWD dla oddziału
szkolnego (klasy)

Średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego dla
oddziału szkolnego (klasy)

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

Dodatkowe zajęcia
w szkole

0,28*

0,34**

-0,01

0,04

Zgodność części
humanistycznej

0,03

---

0,10

---

---

0,39*

---

0,45**

Zgodność części mat.przyrodn.
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Nauczanie „pod testy” –
część humanistyczna

0,11

---

0,24*

---

Nauczanie „pod testy” –
część matematycznoprzyrodnicza

---

0,28*

---

0,32**

-0,06

---

-0,01

---

---

0,09

---

-0,10

Korelacja ocen
z wynikami – część
humanistyczna egz.
Korelacja ocen z
wynikami – część mat.przyr. egz.

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05

** istotność na poziomie 0,01

Po analizie tabeli 12. przejdźmy do analizy regresji przedstawionej w tabeli 13.
W analizie regresji, jak i w analizie korelacji, jedynym czynnikiem istotnie wpływającym na EWD, a nie wpływającym zarazem na średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego, są dodatkowe zajęcia w szkole. Inne różnice nie są tak jednoznaczne.
Wskaźnik określony jako nauka „pod testy” właściwie nie wpływa na zmienne zależne.
Zmienna niezależna Zgodność części matematyczno-przyrodniczej nie wykazuje
silnych, jednoznacznych różnic między EWD a średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego. Podsumowując, jedynie dodatkowe zajęcia w szkole zauważane są przez EWD,
a nie przez wyniki egzaminu gimnazjalnego, co wydaje się dobrym wyznacznikiem jej
trafności. Niepokojem jednak napawa fakt, iż inne czynniki nie są zauważane przez
miary, a w szczególności przez miarę EWD, choć w porównaniu z surowymi wynikami
testów, które przecież silnie z nią korelują, EWD wydaje się lepsza dla oceniania efektywności pracy szkoły. Choćby dlatego, że zauważa tak namacalną, istotną zmienną, jak
dodatkowe zajęcia, które są niewidoczne dla surowych wyników testów.
Tabela 13. Zmienne dotyczące typu pracy w szkole – analiza regresji (poziom klas,
n=70)
Zmienne
zależne

Średnie wyniki egzaminu
gimnazjalnego dla
oddziału szkolnego (klasy)

EWD dla oddziału
szkolnego (klasy)

Zmienne
niezależne

cz.
humanist.
( 1 )

( 2 )

cz.
humanist.

cz. mat.przyrod.

A

A

A

Model regresji →

A

Dodatkowe zajęcia w
szkole (różne zadania)

0,30** 0 , 2 1 0 , 2 6 * 0 , 2 3 0 , 0 2 0 , 1 4 - 0 , 0 3 0 , 1 4
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B

cz. mat.przyrod.
B

B

B

Zgodność części humanistycznej / matematycz- 0 , 0 9 - 0 , 1 0 0 , 2 8 * 0,30** 0 , 2 0 - 0 , 0 6 0,34** 0 , 2 2 *
no-przyrodniczej
Nauka „pod testy”
z części humanistycznej
/ matematyczno-przyrodniczej egzaminu

-0,10 0 , 1 4 0 , 0 3 0 , 0 4 -0,06 0 , 1 1 0 , 1 0 0 , 0 2

Korelacje ocen i wyników dla części humanistycznej / matematyczno-przyrodniczej43
egzaminu

-0,03 -0,04 0 , 1 7 0 , 1 6 -0,04 -0,01 0 , 0 9 0 , 1 1

KSEK

0 , 2 2 -0,38** 0 , 0 7 0 , 1 3 0,60** 0,56** 0,43** 0 , 1 0

Wynik klasy na sprawdzianie po szkole podstawowej
R2 skorygowane

0,42**

-0,11

0,31**

0,63**

0,071 0,155 0,198 0,194 0,383 0,588 0,360 0,604

Zależności istotne statystycznie zostały zapisane pogrubioną czcionką, ponadto:
* istotność na poziomie 0,05
** istotność na poziomie 0,01
(1)

A: model regresji nieuwzględniający zmiennej: Średnia wyniku sprawdzianu po
szkole podstawowej dla klasy

(2)

B: model regresji uwzględniający wszystkie podane zmienne niezależne

6. Podsumowanie empirycznej analizy trafności EWD dla danych z OKE Kraków
Ogólna ocena trafności wskaźnika wymaga jeszcze wielu badań. Jedynie pewne jest to,
że EWD nie zależy w silny i bezpośredni sposób od czynników związanych z pozycją
społeczno-ekonomiczną uczniów uczęszczających do szkół. Jest to znaczący wniosek
w zestawieniu z informacyjną wartością średnich wyników egzaminu gimnazjalnego,
ponieważ, jak to już kilkakrotnie zaznaczono, efektywność pracy szkoły ma być
efektywnością jej pracy, nie zaś pracy rodziców czy opiekunów, ani nie ma być
uwarunkowana jedynie przez to, jakich uczniów szkoła dostaje. Niestety, nie udało się
przekonująco pokazać, że EWD jest silnie związana z tym, co powszechnie uważamy
za wyznaczniki dobrego kształcenia. Fakt ten łagodzi jednak to, iż praca szkoły
opisywana przez wyznaczone przez nas wskaźniki nie miała odbicia również w surowych wynikach testów, a EWD przynajmniej w dwóch aspektach okazała się lepszą
miarą niż te wyniki – mam tu na myśli ocenę efektywności nauczania w szkole oraz
dodatkowe zajęcia organizowane przez szkołę, podczas których rozwiązywano różne
43

Bez dwóch obserwacji odstających.
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zadania. (Ta oczywista dodatkowa praca szkoły nie była związana ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego). Zatem można stwierdzić, że na użytek definicji, którą
przyjęliśmy, określając efektywność pracy szkoły, EWD jest lepszą miarą niż średnie
wyniki egzaminu gimnazjalnego. Zakładamy oczywiście, że oba wskaźniki mają mierzyć to samo, co jest założeniem jedynie na potrzeby tej analizy.
Kończąc analizę trafności i wyprowadzając z niej wnioski, należałoby powrócić do
schematu 1. i zdać sobie sprawę, na jak wiele trudności i ograniczeń narażona była ta
analiza. Przy braku teorii, ugruntowanych pojęć czy wypróbowanych wskaźników, które byłyby odzwierciedleniem pojęć wpływających na pracę szkoły, musimy zachować
pewien dystans do otrzymanych wyników (co nie oznacza, rzecz jasna, ich lekceważenia). Analizowaliśmy trafność EWD, nie będąc przekonani do trafności wskaźników, zjawisk, które powinny na EWD wpływać. Stąd też tak dokładnie opisane zostały
prezentowane wskaźniki, aby dać czytelnikowi możliwość samodzielnej ich oceny. Jest
to oczywiste, że nie są one najlepsze, stworzone zostały jednak jako najlepsze z dostępnej bazy danych. Wyniki, które otrzymaliśmy, są pewną wskazówką, a zarazem
umiarkowanym potwierdzeniem dla nadziei związanych z miarą EWD. Samo badanie
pokazało również istotne trudności, jakie mogą stać przed kolejnymi analizami trafności
EWD, które są konieczne. Największą z tych trudności, jak pokazało doświadczenie
tego badania, jest brak dobrych zmiennych, które wpływałyby silnie na jakość kształcenia oraz niewielka przydatność danych ankietowych, wyrażających opinie (lecz nie
fakty, takie jak np. fakt odbywania się dodatkowych zajęć). Kolejne analizy powinny
iść przede wszystkim w tym kierunku, by takie rzetelne i trafne wskaźniki stworzyć.
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Część II
Analiza trafności EWD w czterech grupach szkół
W tej części będziemy analizować wyniki badań zaprojektowanych specjalnie po to, by
zbadać trafność wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej. Nadal są to badania ankietowe, jednak inna jest strategia doboru próby i szerszy krąg badanych. Nie tylko
uczniowie, ale i rodzice oceniają szkoły, co w znaczny sposób poszerza spojrzenie, daje
pełniejszy obraz pracy szkoły. Przyjrzyjmy się bliżej strategii badawczej i doborowi
próby zastosowanym w tym badaniu.
1. Strategia badawcza i dobór próby
Z punktu widzenia oceny trafności metody EWD optymalną strategią – przy skromnych
funduszach – jest dobór celowy próby.
Wyodrębniono cztery grupy porównawcze:
gimnazja o niskich wynikach surowych i niskiej wartości EWD.
gimnazja o niskich wynikach surowych i wysokiej wartości EWD.
gimnazja o wysokich wynikach surowych i niskiej wartości EWD.
gimnazja o wysokich wynikach surowych i wysokiej wartości EWD.
Porównanie grup A i B pozwoli ocenić, czy EWD jest dobrą metodą wyławiania tych
szkół, które, ciężko pracując w niekorzystnych warunkach społecznych, uzyskują relatywnie wysokie wyniki. Porównanie grupy C i D pozwoli ocenić, czy EWD jest dobrą
metodą różnicowania szkół „spijających śmietankę” i dochodzących do wysokich wyników dobrą pracą.
Powyższa strategia badawcza wyznacza kryteria wyboru gimnazjów. Pierwsze kryterium to wynik szkoły na egzaminie gimnazjalnym. Na podstawie wyników egzaminu
gimnazjalnego w 2005 roku wyodrębniono z całej populacji gimnazjów dwie grupy.
Pierwsza to szkoły, które uzyskały średni wynik w przedziale do 20 centyla włącznie.
Druga grupa to gimnazja z wynikami od 80 centyla wzwyż.
Następnie w każdej z tych grup wyodrębniono szkoły o najwyższej i najniższej wartości
EWD dla sumarycznego wyniku egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowym kryterium
wyboru szkoły była wielkość: od 40 do 90 uczniów (nie za małe szkoły, by oszacowania EWD były wiarygodne; nie za duże, by badanie mogło objąć wszystkich uczniów
w szkole).
W każdej grupie porównawczej wytypowano po 10 szkół, w sumie 4x10 gimnazjów.
Dla każdej szkoły wybrano również szkołę zapasową, która miała zastąpić gimnazjum
z próby głównej w wypadku odmowy uczestnictwa w badaniu.
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2. Próba zrealizowana
Badanie zrealizowano w 38 szkołach (na 40 zaplanowanych). Mimo puli szkół zapasowych, napięty terminarz badania sprawił, że nie udało się przeprowadzić badania
w 2 szkołach.
Badania ankietowe objęły grupę 1920 uczniów i ich rodziców. Na ankietę odpowiedziało 1578 rodziców (82%) oraz 1576 uczniów (81%).
Istotnym problemem jest fakt, że gimnazja do badania wyłaniano na podstawie EWD
w 2005 roku, badanie musiało natomiast objąć absolwentów 2006. Gdyby jednoroczne
EWD było miarą stabilną, nie byłoby problemu. Kłopot polega na tym, że badania
stabilności44 wykazały niższą korelację między kolejnymi latami, niż to było przewidywane w momencie planowania badania trafności. Należy więc post factum skorygować
trafność wyboru szkół da badania.
Tabela 1. Struktura próby oraz trafność doboru celowego na podstawie EWD 2005
i EWD 2006

Relatywnie niskie EWD
2005
Relatywnie
wysokie EWD
2005

Warstwa niskich wyników EG 2005
(do 20 centyla)

Grupy porównawcze

Kod
gimnazjum

EWD
2005

EWD
2006

Zakwalifikowano
do analizy

GIM-G1_01

-12,7

-4,0

+

GIM-G1_02

-15,7

-9,1

+

GIM-G1_04

-14,1

-0,6

-

GIM-G1_05

-13,8

2,3

-

GIM-G1_06

-12,4

-6,4

+

GIM-G1_08

-14,1

-10,6

+

GIM-G1_09

-11,9

-12,2

+

GIM-G1_10

-14,2

-1,1

-

GIM-Z1_02

-11,0

2,1

-

GIM-Z1_03

-11,5

1,0

-

GIM-G2_03

1,0

-6,4

-

GIM-G2_04

1,5

-2,1

+

GIM-G2_05

0,9

-7,3

-

GIM-G2_07

1,3

-2,1

+

44
Patrz: M. Jakubowski, Zmienność w czasie oszacowań edukacyjnej wartości dodanej dla gimnazjów
w niniejszym numerze Egzaminu.
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Relatywnie niskie EWD
2005
Relatywnie wysokie EWD
2005

(centyl 80 i wyższe)

Warstwa wysokich wyników EG 2005

GIM-G2_08

1,2

4,1

+

GIM-G2_09

1,5

-1,8

+

GIM-Z2_01

1,9

-1,9

+

GIM-Z2_03

2,1

-5,4

-

GIM-Z2_04

2,1

2,5

+

GIM-G3_01

-1,4

3,5

-

GIM-G3_02

-1,2

1,0

+

GIM-G3_03

-2,9

0,3

+

GIM-G3_04

-7,0

-7,0

+

GIM-G3_05

-2,6

5,9

-

GIM-G3_07

-4,8

0,8

+

GIM-G3_08

-2,2

-1,3

+

GIM-Z3_02

0,0

-0,4

+

GIM-Z3_03

0,1

-2,2

+

GIM-G4_01

10,8

5,8

+

GIM-G4_02

12,0

6,6

+

GIM-G4_03

10,9

2,0

-

GIM-G4_04

12,8

5,8

+

GIM-G4_05

15,9

13,0

+

GIM-G4_07

11,3

10,3

+

GIM-G4_09

10,5

10,1

+

GIM-G4_10

10,0

6,4

+

GIM-Z4_02

9,8

4,5

+

GIM-Z4_04

12,9

0,1

-

W kodzie gimnazjum litera G oznacza próbę główną, litera Z próbę zapasową.
Jak widać, do badań ostatecznie zostało wybranych dwadzieścia sześć szkół. W tak
wyselekcjonowanej grupie pozostało 1098 uczniów i 843 ich opiekunów.
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3. Schemat analizy
Analiza trafności będzie polegała na systematycznym porównywaniu wskaźników
w czterech podgrupach. Wskaźniki zostały pogrupowane w trzy bloki. 1. Uczniowie
i ich rodziny. 2. Szkoła w opiniach rodziców. 3. Szkoła w opiniach uczniów. Pierwszy
blok można rozbić na dwie części: pierwszą – wskaźniki określające kapitał społecznoekonomiczny rodziny i ich uczniów oraz drugą – dodatkowe zajęcia i zaangażowanie
rodziców w naukę i wychowanie.
Jako że próba dobrana jest celowo, ograniczony został asortyment narzędzi statystycznych, jakimi można się posługiwać. W tej analizie porównywane są tylko poziomy
wskaźników w poszczególnych podgrupach. Do stwierdzenia, czy dany wskaźnik
istotnie różnicuje badane grupy, użyta została analiza One-Way ANOVA. To, czy poszczególne grupy różnią się pomiędzy sobą, ilustrowane jest za pomocą tabel, w których
przedstawione zostały wyniki analizy istotności różnic wskaźników za pomocą OneWay ANOVA Post Hoc Multiple Comparisons Lowest Significant Difference (LSD).
Jedna gwiazdka we wspólnym polu dwóch grup oznacza, iż różnica średnich danego
wskaźnika między tymi dwoma grupami jest istotna na poziomie p≤0,05. Dwie
gwiazdki we wspólnym polu dwóch grup oznaczają, iż różnica średnich danego wskaźnika między tymi dwoma grupami jest istotna na poziomie p≤0,01. Wartości średnie
wskaźników podane zostały w formie graficznej na rysunkach, gdzie na osi pionowej
można odczytać średnią wartość wskaźnika w kolejnych czterech podgrupach: gimnazja
o niskich wynikach surowych i niskiej wartości EWD, gimnazja o niskich wynikach
surowych i wysokiej wartości EWD, gimnazja o wysokich wynikach surowych i niskiej
wartości EWD, gimnazja o wysokich wynikach surowych i wysokiej wartości EWD.
Warto zauważyć jeszcze, że dla przejrzystości numeracja tabel została związana
z numeracją rysunków. Kolejne tabele związane z danym rysunkiem oznaczone zostaną
liczbą i kolejnymi literami (np. rysunek 1., tabela 1., tabela 1b., itd.)

4. Wyniki analizy
4.1 Uczniowie i ich rodziny
W tym podrozdziale sprawdzimy charakterystykę szkół ze względu na wskaźniki opisujące uczniów i ich rodziny. Sprawdzimy, jak rozkłada się w tych podgrupach kapitał
społeczno-ekonomiczny mierzony różnymi wskaźnikami (podrozdział 4.1.1.) oraz zbadamy zaangażowanie rodziców w naukę i wychowanie ich dzieci (podrozdział 4.1.2.).
Analiza taka jest potrzebna, by stwierdzić, czy za wysokie wyniki EWD nie
odpowiadają przede wszystkim zmienne statusowe uczniów. W pierwszej analizie
trafności (część I) okazało się, że zmienne statusowe mają znacznie mniejszy wpływ na
EWD niż na surowe wyniki egzaminów. Przekonajmy się, co powie nam analiza czterech typów szkół.
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4.1.1. Kapitał społeczno-kulturowy
Wykształcenie rodziców mierzone wykształceniem najwyższym jednego z rodziców
Wykształcenie rodziców podzielone zostało na dziewięć kategorii:
1. nieukończone podstawowe,
2. podstawowe,
3. zasadnicze zawodowe,
4. średnie - technikum, liceum zawodowe,
5. średnie - liceum ogólnokształcące,
6. policealne lub pomaturalne,
7. licencjackie lub inżynierskie,
8. wyższe studia magisterskie lub lekarskie,
9. posiada stopień doktora, doktora habilitowanego, profesora.
Każda kategoria otrzymała wagi od 1 – dla wykształcenia nieukończonego podstawowego, do 9 – dla stopni naukowych. Uczeń podawał w ankiecie wykształcenie dla
obojga swoich opiekunów, z tym, że jako wskaźnik wykształcenia rodziców brane było
jedno, najwyższe, spośród dwóch podanych przez ucznia. Średnie w czterech typach
szkół pokazuje rysunek 1.
Rysunek 1. Wykształcenie rodziców mierzone wykształceniem najwyższym jednego
z rodziców, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 1b. Wykształcenie rodziców mierzone wykształceniem najwyższym jednego
z rodziców – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie EWD

wysoki
wynik
egzaminu

niskie
EWD

niskie EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

*

**

-

**

-

wysokie
EWD

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół wynosi 4,39, a odchylenie standardowe
wynosi 1,76 (dla n=1074). Istotność różnic średnich, korespondującą z rysunkiem 1.,
przedstawia tabela 1. Różnice pomiędzy wszystkimi czterema grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way ANOVA).
Wynik nie jest jednoznaczny. W grupie niskich wyników egzaminu, wskaźnik wykształcenia jest wyższy niż w podgrupie z niskim EWD. Dokładnie odwrotnie jest
w grupie szkół o wysokich wynikach egzaminu. Czyżby w grupie niskich wyników
praca szkoły motywowana była przez rodziców o wyższym wykształceniu, w grupie
wysokich wyników egzaminów zaś dochodziłoby do „spijania śmietanki”?
Podgrupa o najwyższym wskaźniku pochodzenia, mierzonym wykształceniem jednego
z rodziców, to podgrupa wysokich wyników egzaminu, przy jednoczesnym niskim
wskaźniku EWD. Podgrupa o najwyższym wskaźniku pochodzenia powinna najsilniej
inwestować w wykształcenie, z drugiej jednak strony wysoki wskaźnik pochodzenia
przy i tak wysokich wynikach egzaminu może działać demobilizująco na pracę szkoły.
Skoro ma dobrych uczniów i wykształconych rodziców, to cóż chcieć więcej? Podgrupa
o wysokich wynikach, lecz gorszym wskaźniku wykształcenia rodziców, musi pracować więcej ze swoimi uczniami, gdyż wpływ pochodzenia na wyniki jest tu słabszy niż
w przypadku grupy o wyższym wskaźniku pochodzenia uczniów. Jest to oczywiście
wnioskowanie idące dość daleko, stanowiące raczej hipotezę, która jednak ma podstawy
empiryczne. Żeby powiedzieć coś więcej, spójrzmy na kolejne wskaźniki dotyczące
ucznia i jego rodziny.
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Wskaźnik kapitału ekonomicznego rodziny ucznia
Wskaźnik kapitału ekonomicznego rodziny ucznia oparty został na ustosunkowaniu się
respondenta do pytań: Czy Twoja rodzina posiada…
telefon komórkowy?
telewizor?
komputer?
samochód?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przydzielone według następującego klucza: 0: nie ma; 1: jeden; 2: dwa; 3: trzy lub więcej. Wskaźnik jest sumą ważonych
odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich badanych szkół wynosi 6,04 przy odchyleniu
standardowym 2,14 (n=1083). Wyniki w podgrupach przedstawia rysunek 2., istotność
różnic pomiędzy grupami – tabela 2. Różnice pomiędzy czterema grupami szkół,
rozpatrywanymi łącznie, są statystycznie istotne na poziomie p≤ 0,01 (One-Way
ANOVA).

Rysunek 2. Wskaźnik kapitału ekonomicznego rodziny ucznia, w podziale na cztery
grupy szkół
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Tabela 2. Wskaźnik kapitału ekonomicznego rodziny ucznia – istotność różnic między
podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

*

-

-

*

*

-

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Nie ma statystycznie istotnych różnic wewnątrz grupy o wysokich wynikach egzaminu.
Wskaźnik jest relatywnie wysoki w obu podgrupach. Relatywnie wysoki jest też
w grupie niskich wyników egzaminu i niskim EWD, nie różni się statystycznie od grup
o wysokich wynikach egzaminu. Najbardziej rzucającym się w oczy wynikiem jest
najniższy wynik w podgrupie o wysokim EWD, w grupie niskich wyników egzaminu.
To przede wszystkim ta grupa różni się od pozostałych.

Wskaźnik kapitału kulturowego ucznia
Wskaźnik oparty został na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Czy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy byłeś …
w kinie?
w teatrze?
na koncercie muzyki klasycznej?
na koncercie muzyki rozrywkowej?
w muzeum lub galerii?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przydzielone według następującego klucza: 0: nie byłem; 1: 1 do 2 razy; 2: 3 do 4 razy; 3: 5 i więcej razy. Wskaźnik jest sumą
ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich badanych szkół wynosi 2,39, a odchylenie
standardowe wynosi 2,14 (n=1078). Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są
statystycznie istotne na poziomie p≤ 0,01 (One-Way ANOVA). Wyniki w podgrupach
przedstawia rysunek 3., istotność różnic pomiędzy grupami tabela 3.
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Rysunek 3. Wskaźnik kapitału kulturowego ucznia, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 3. Wskaźnik kapitału kulturowego ucznia – istotność różnic między podgrupami
(LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

**

-

**

*
**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

To, że wskaźnik kapitału kulturowego jest wyższy w grupie wysokich wyników egzaminu gimnazjalnego niż w grupie o niskich wynikach egzaminu, nie jest zaskoczeniem.
Co najmniej dziwnym jednak pozostaje fakt, że najwyższy wynik kapitału kulturowego
charakteryzuje podgrupę o niskich wynikach EWD. Nie musi to być jednak sprzeczne
z hipotezą odnoszącą się do wskaźnika pochodzenia, a nawet może ją potwierdzać.
Oczywistym jest przecież to, że pochodzenie społeczne koreluje dodatnio z kapitałem
kulturowym.
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Wskaźnik domowego zaplecza naukowego
Wskaźnik oparty został na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Czy masz
w domu…
biurko do nauki?
własny pokój?
komputer, którego możesz używać do nauki?
edukacyjne programy komputerowe?
dostęp do Internetu?
słowniki?
encyklopedię lub leksykon?
Za każdą odpowiedź „tak” respondent otrzymywał jeden punkt. Za każdą „nie”, zero
punktów. Wskaźnik jest sumą odpowiedzi „tak”.
Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół wynosi 1,94, a odchylenie standardowe
równe jest 1,67 (n=1070). Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są statystycznie
istotne na poziomie p≤0,05 (One-Way ANOVA). Wyniki w podgrupach przedstawia
rysunek czwarty. Istotność różnic średnich, korespondującą z rysunkiem czwartym,
przedstawia tabela czwarta.
Rysunek 4. Wskaźnik domowego zaplecza naukowego, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 4. Wskaźnik domowego zaplecza naukowego – istotność różnic między
podgrupami (LSD)
niski wynik egzaminu

wysoki wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

*

-

**

-

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Charakterystyczny jest stosunkowo niski wynik rozpatrywanego wskaźnika w podgrupie wysokich wyników egzaminów, w podgrupie niskiego EWD. Jest to wynik dość
zaskakujący. Należałoby się spodziewać, iż niskie wyniki tego wskaźnika charakteryzować powinny przede wszystkim grupę o niskim wyniku egzaminu. Niezaprzeczalne
jest to, że praca szkoły utrudniona jest wtedy, kiedy uczeń nie posiada pomocy
dydaktycznych. Z powyższej analizy można wnioskować, że dzieje się to przede
wszystkim wtedy, gdy wyniki są wysokie, czyli pomoce są używane, a brak ich może
istotnie utrudniać naukę. Gdy analizujemy grupę o niskich wynikach egzaminu, pomoce
naukowe mogą nie odgrywać aż takiej ważnej roli, gdyż zwyczajnie nie są używane.
Podsumowując krótko tę część analizy, należy stwierdzić, że kapitał społeczno-ekonomiczny różnicuje badane grupy przede wszystkim na osi wysokie – niskie wyniki egzaminu, mniej na osi niskie – wysokie EWD. Kapitał społeczno-ekonomiczny nie daje
wyników w porównaniach podgrup niskich i wysokich EWD, z których można by
wysnuć jakieś nowe wnioski, co można traktować jako element potwierdzający trafność
EWD, która przecież ma być wskaźnikiem niezależnym od poziomu pochodzenia społecznego uczniów szkoły. Wskaźnik efektywności pracy szkoły zależeć ma od wysiłku
nauczycieli i dyrektorów. Przedstawione wyniki zdają się potwierdzać prezentowaną
analizę trafności opartą na danych z OKE w Krakowie.
4.1.2. Dodatkowe zajęcia i zaangażowanie rodziców w naukę i wychowanie
W tym punkcie sprawdzimy, jak elementy edukacji pozaszkolnej uczniów różnicują
badane grupy szkół. Sprawdzimy zatem, czy szkoły charakteryzujące się różnymi
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wynikami, różnią się poziomem wskaźników, które, jak się wydaje, powinny wpływać
na indywidualny rozwój uczniów, a co za tym idzie odciskać się szkolnych wynikach.
Wskaźnik korepetycji
Wskaźnik został oparty na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Czy bierzesz
korepetycje…
z języka polskiego?
z matematyki?
z biologii?
z chemii?
z fizyki?
z innych przedmiotów?
Za każdą odpowiedź „tak” respondent otrzymywał jeden punkt. Za każdą „nie”, zero
punktów. Wskaźnik jest sumą odpowiedzi „tak”. Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół wynosi 0,19, przy odchyleniu standardowym wynoszącym 0,65 (n=1024).
Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01
(One-Way ANOVA). Rysunek 5. przedstawia wyniki w podziale na podgrupy, tabela 5.
zaś istotność różnic.
Rysunek 5. Wskaźnik korepetycji, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 5. Wskaźnik korepetycji – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

**

*

*

-

niskie
EWD

*

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Choć rysunek piąty wydaje się pokazywać istotne różnice w podgrupach wyszczególnionych ze względu na EWD w grupie niskich wyników egzaminu, należy zwrócić
uwagę na to, że nie są to różnice, jak sugerowałby to rysunek, istotne (dzieje się tak
z powodu relatywnie dużych odchyleń standardowych). Znowu główną osią podziału
jest oś niskie – wysokie wyniki egzaminów. Zastanawiać może jednak wysoki wskaźnik
korepetycji w podgrupie niskich wyników EWD przy wysokich wynikach egzaminu.
Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, iż ta grupa charakteryzuje się wysokim
kapitałem ekonomicznym i wysokim wskaźnikiem pochodzenia społecznego uczniów,
krótko mówiąc, rodziców uczniów z tej podgrupy stać na korepetycje.
Zaangażowanie wychowawcze rodziców
Wskaźnik oparty został na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Jak często Twoi
rodzice lub opiekunowie …
rozmawiają z Tobą o przeczytanych książkach, obejrzanych filmach?
wspólnie z Tobą jedzą posiłki?
rozmawiają z Tobą o Twoich wynikach w nauce?
razem z Tobą chodzą na spotkania rodzinne?
spędzają z Tobą czas na luźnych pogawędkach, żartach?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi: 0: nigdy albo prawie nigdy; 1: raz lub kilka razy
w roku; 2: raz lub kilka razy w miesiącu; 3: raz lub kilka razy w tygodniu.
Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika
dla wszystkich badanych szkół wynosi 10,91, a odchylenie standardowe wynosi 2,87
(n=1069).
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Rysunek 6. Zaangażowanie wychowawcze rodziców, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 6. Zaangażowanie wychowawcze rodziców – istotność różnic między
podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

-

-

-

-

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Wskaźnik ten nie różnicuje istotnie badanych grup, ale właśnie dlatego wydaje się
ciekawy. Dość wyraźnie wskazuje na fakt dość zadziwiający, może niepokojący, lecz
przewidywalny. Stosunek rodziców do dzieci nie rozróżnia badanych grup, atmosfera
wychowawczo-rodzicielska nie wpływa na wyniki szkolne. Testy, na których zostały
zbudowane wskaźniki efektywności, mierzą wiedzę czysto szkolną, która jak się wydaje, nie zależy od atmosfery wychowawczej w domu i zaangażowania wychowawczego
rodziców.
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Podsumowując ten wątek można powiedzieć, że – podobnie jak kapitał społecznoekonomiczny – pozaszkolne elementy edukacji i wychowania nie różnicują znacząco
analizowanych grup na osi niskie – wysokie EWD. W przypadku korepetycji różnicują
istotnie badane grupy na osi wysokie – niskie wyniki egzaminu. Są to kolejne wyniki
spójne z analizą przeprowadzaną na danych OKE Kraków.
4.2. Szkoły w opiniach rodziców
W tym podrozdziale będą analizowane wypowiedzi rodziców dotyczące pracy szkół, do
których uczęszczają ich dzieci. Ocena pracy szkoły przez rodziców wydaje się dość
cenną informacją. Rodzice nie są co prawda tak dobrze poinformowani o tym, co dzieje
się wewnątrz szkoły, jak ich dzieci, lecz ich wypowiedzi posiadają pewną ważną cechę,
której może zabraknąć zaangażowanym w życie szkolne uczniom – obiektywność.
Wydaje się, że opiekun ucznia potrafi spojrzeć chłodnym okiem na „fajnego” nauczyciela i ocenić nie tylko jego „fajność”, lecz również kompetencje. Przy analizowaniu
tych wskaźników warto zwrócić jeszcze uwagę na duży odsetek braków danych. Po
prostu wielu rodziców nie miało zdania lub nie wiedziało, jak ocenić szkoły swoich
wychowanków. Wskaźnik oparty jest tylko na odpowiedziach rodziców, którzy mieli
o szkołach swoich dzieci coś do powiedzenia.
Ocena funkcji wychowawczej szkoły
Wskaźnik oparty jest na ustosunkowaniu się respondenta do pytania: Czy zgadza się
Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi obecnej szkoły córki/syna?
Nauczyciele lubią młodzież.
Szkoła uczy systematyczności.
Nauczyciele interesują się problemami dzieci.
Szkoła uczy odpowiedzialności.
Szkoła uczy porządku i przestrzegania zasad.
Szkoła stara się pomóc dzieciom z rodzin mniej zamożnych.
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przydzielone w następujący sposób: 4:
zdecydowanie tak; 3: raczej tak; 2: raczej nie; 1: zdecydowanie nie. Wskaźnik jest sumą
ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika dla wszystkich badanych
szkół wynosi 19,63, a odchylenie standardowe wynosi 2,90 (n=516).
Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01
(One-Way ANOVA). Wyniki w podgrupach przedstawia rysunek 7, istotność różnic
pomiędzy grupami tabela 7.
Podstawowa różnica objawia się w grupie wysokich wyników egzaminu, pomiędzy
podgrupą o niskim EWD i podgrupą szkół o wysokim EWD. Jest to znaczące
potwierdzenie trafności EWD. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół o wysokich
wynikach egzaminów i wysokim wskaźniku EWD oceniają funkcję wychowawczą
szkół swoich wychowanków znacznie wyżej niż rodzice uczniów chodzących do szkół
o wysokich wynikach, lecz o niskich wartościach EWD. Podobną tendencję można
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zaobserwować w grupie niskich wyników, różnica jest tu jednak niewielka i nieistotna
statystycznie.
Rysunek 7. Ocena funkcji wychowawczej szkoły, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 7. Ocena funkcji wychowawczej szkoły – istotność różnic między podgrupami
(LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

*

-

-

-

niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Ocena sposobów nauczania
Kolejny wskaźnik oparty na ocenach opiekunów uczniów oparty jest na ustosunkowaniu respondenta do pytania: Czy zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami
dotyczącymi obecnej szkoły córki/syna?
Nauczyciele sprawiedliwie oceniają uczniów.
W szkole kładzie się duży nacisk na wyniki w nauce.

186

Uczniowie znają wymagania nauczycieli.
Szkoła uczy samodzielnego zdobywania wiedzy.
Szkoła potrafi rozbudzić zainteresowania uczniów.
Szkoła dobrze przygotowuje do egzaminu.
Szkoła dobrze przegotowuje do przyszłej pracy zawodowej.
Szkoła dobrze przygotowuje do dalszej nauki.
Szkoła zapewnia pomoc dzieciom, które nie dają sobie rady z nauką.
Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom zdolnym.
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przyporządkowane w następujący sposób:
4: zdecydowanie tak; 3: raczej tak; 2: raczej nie; 1: zdecydowanie nie. Wskaźnik jest
sumą ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół w badaniu wynosi 31,77, a odchylenie
standardowe równe jest 5,06 (n=403). Różnice pomiędzy czterema grupami szkół,
rozpatrywanymi łącznie są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way
ANOVA). Rysunek 8. przedstawia wyniki w podziale na podgrupy, tabela 8. zaś
istotność różnic między podgrupami.
Rysunek 8. Ocena sposobów nauczania, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 8. Ocena sposobów nauczania – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

*

-

-

-

niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

W tej analizie wyniki przedstawiają się wręcz identycznie jak dla oceny funkcji wychowawczej szkoły. W grupie wysokich wyników egzaminu znacząco różnią się podgrupy
o wysokim i niskim EWD. Rodzice uczniów uczęszczających do szkół o wysokich
wynikach egzaminów i wysokim wskaźniku EWD, oceniają sposób nauczania szkół
swoich wychowanków znacznie wyżej niż rodzice uczniów chodzących do szkół
o wysokich wynikach, lecz o niskich wartościach EWD.
Ocena współpracy miedzy rodzicami a szkołą
Wskaźnik ten jest oparty na ustosunkowaniu się respondenta do pytania: Czy zgadza się
Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi obecnej szkoły córki/syna?
Rodzice mają wpływ na to, co dzieje się w szkole.
Nauczyciele zachęcają rodziców do uczestnictwa w imprezach szkolnych.
Wiem, że gdy zgłoszę się do szkoły z problemami dotyczącymi mojego dziecka,
otrzymam pomoc.
Współpraca szkoły z rodzicami ogranicza się do pomocy przy pracach
remontowych.
Szkoła oczekuje od rodziców jedynie uiszczania różnorodnych opłat.
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi: 4: zdecydowanie tak; 3: raczej tak; 2: raczej nie;
1: zdecydowanie nie; a dla dwóch ostatnich pytań skala jest odwrócona. Wskaźnik jest
sumą ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich badanych szkół wynosi 15,61, a odchyleniu
standardowe równe jest 2,65 (n=501). Różnice pomiędzy czterema grupami szkół nie są
jednak statystycznie istotne na poziomie p≤0,05 (One-Way ANOVA). Wskazuje na to
również tabela 9. Mimo braku istotności statystycznej dla różnic średnich, widać
tendencję (na rysunku 9.), która potwierdzałaby wcześniejsze opinie rodziców.
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Rysunek 9. Ocena współpracy między rodzicami a szkołą, w podziale na cztery grupy
szkół
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Tabela 9. Ocena współpracy miedzy rodzicami a szkołą - istotność różnic między
podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

-

-

-

-

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Podsumowując tą część analizy, należy stwierdzić z pełnym przekonaniem, że przynajmniej w grupie szkół, które legitymują się wysokimi wynikami egzaminów, rodzice
uczniów uczęszczających do szkół o wysokim EWD lepiej ocenią szkoły niż ci rodzice,
których dzieci chodzą do szkół o niskim EWD, choć o podobnych wynikach egzaminów. Jest to wynik, który świadczy o trafności wskaźnika przynajmniej dla szkół
„lepszych” pod względem wyników surowych. Przypatrzmy się teraz ocenom formułowanym przez uczniów.

189

4.3. Szkoły w opiniach uczniów
Niezwykle cenną informacją, choć nie zawsze obiektywną, są oceny funkcjonowania
szkoły z punktu widzenia tych, którzy znają ją od podszewki – uczniów. W tej części
przedstawionych zostanie kilka wskaźników opartych na wypowiedziach wychowanków szkół, a dotyczących funkcjonowania i pracy szkoły.
Wskaźnik nauczania pod testy
Wskaźnik ten został oparty na ustosunkowaniu się respondenta do pytania: Czy w tym
roku szkolnym na lekcjach w szkole rozwiązywałaś(łeś) całe testy lub wybrane zadania
podobne do egzaminacyjnych?
Pytania dotyczyły następujących przedmiotów: język polski, historia, matematyka,
biologia, chemia, fizyka, geografia. Każdej odpowiedzi, dla każdego przedmiotu, zostały przyporządkowane następujące wagi: 4: raz lub kilka razy w tygodniu; 3: raz lub
kilka razy w miesiącu; 2: raz lub kilka razy w roku; 1: nigdy. Wskaźnik jest sumą
ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół, które zostały uwzględnione w badaniu
wynosi 15,57, a odchylenie standardowe 5,73 (n=1056). Różnice pomiędzy czterema
grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way ANOVA).
Rysunek 10. Wskaźnik nauczania pod testy, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 10. Wskaźnik nauczania pod testy – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

*

**

-

-

**
**

wysokie
EWD

Wyniki w podgrupach przedstawia rysunek 10., istotność różnic pomiędzy grupami
tabela 10. Wyniki na pierwszy rzut oka są zadziwiające. Podgrupy z wysokim EWD raz
mają wyższy wskaźnik nauki „pod testy”, raz niższy od podgrup o niskim EWD –
w zależności od tego, czy są w grupie wysokich, czy niskich wyników egzaminu.
Możliwe, że szkoły o relatywnie słabych wynikach, jednak pracujące ze swoimi
uczniami mającymi niższy „potencjał na wejściu”, muszą skupiać się na podstawowych
umiejętnościach i ćwiczyć rozwiązywanie testów. Szkoły, które i tak mają wysokie
wyniki, a zarazem wysokie EWD, charakteryzują się niskim relatywnym poziomem
nauczania „pod testy”. Szkoły o wysokich wynikach egzaminu, odznaczające się
wysokim poziomem wskaźnika nauczania „pod testy”, nie uzyskują wysokiego EWD.
Prosta strategia ćwiczenia testów okazuje się efektywna z perspektywy szkół relatywnie
słabych, a nie w tych relatywnie dobrych – tu zwykłe ćwiczenie nie pomaga zwiększyć
efektywności kształcenia mierzonego edukacyjną wartością dodaną.
Wskaźnik fluktuacji kadry nauczycielskiej
Wskaźnik oparty jest na ustosunkowaniu respondenta do pytania: Czy w trakcie nauki
w gimnazjum zmieniali się nauczyciele uczący Cię następujących przedmiotów: głównego języka obcego; języka polskiego; historii; matematyki; biologii; chemii; fizyki;
geografii?
Dla każdego z przedmiotów możliwe były cztery, odpowiednio ważone odpowiedzi.
Dla poszczególnych odpowiedzi przypisane zostały następująco: 0: przez cały czas
uczył mnie ten sam nauczyciel; 1: raz zmieniono nam nauczyciela; 2: dwa razy
zmieniono nam nauczyciela; 3: trzy lub więcej razy zmieniono nam nauczyciela.
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Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika dla
wszystkich badanych szkół wynosi 10,78, a odchylenie standardowe równe jest 3,07
(n=1026). Różnice pomiędzy czterema grupami szkół rozpatrywanymi łącznie są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way ANOVA). Wyniki w podgrupach przedstawia rysunek 11., istotność różnic pomiędzy grupami tabela 11.
Rysunek 11. Wskaźnik fluktuacji nauczycielskiej: zmiany w gronie nauczycielskim,
w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 11. Wskaźnik nieciągłości nauczycielskiej: zmiany w gronie nauczycielskim,
w podziale na cztery grupy szkół – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

**

-

**

**

wysokie
EWD

** p≤ 0,01; * p≤0,05

Intuicja stojąca za tym wskaźnikiem mówi, że częste zmiany nauczycieli mogą być niekorzystne dla efektywnego nauczania. Oczywiście zmiana nauczyciela na lepszego
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może być strategią efektywną, lecz zbytnia intensywność takich zmian może być
uciążliwa dla uczniów. Intuicję tę podtrzymuje wynik porównania podgrup o wysokiej
i niskiej EWD w grupie szkół charakteryzujących się wysokimi wynikami egzaminu.
Szkoły o wysokim EWD mają tam wyraźnie i statystycznie istotnie mniejszą wartość
wskaźnika fluktuacji kadry nauczycielskiej. W grupie niskich wyników różnice pomiędzy podgrupami nie są statystycznie istotne. Ciekawym pozostaje fakt, że jedna grupa
wybija się ponad wszystkie wartością tego wskaźnika – jest to grupa szkół o wysokich
wynikach, ale niskim EWD. Czyżby zmiany nauczycieli były nieudanymi eksperymentami? Ciągłe zmiany mogą być również związane z problemami administracyjnymi
szkół, co odbija się na ich efektywności nauczania.
Wskaźnik oceny nauki w szkole pod względem samodzielności myślenia, rozwoju,
zdobywania informacji
Wskaźnik został oparty na ustosunkowaniu respondenta do pytań: Jak sądzisz, czy
Twoja obecna szkoła …
pomaga Ci rozwinąć umiejętność samodzielnego myślenia?
pomaga Ci rozwinąć umiejętność sprawnego uczenia się?
pomaga Ci rozwinąć umiejętność samodzielnego zdobywania informacji?
rozbudza Twoje zainteresowania?
uczy Cię współdziałać z innymi przy realizowaniu wspólnych zadań?
pomaga Ci rozwinąć umiejętność wyrażania własnych myśli i poglądów?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przyporządkowane w następujący sposób:
4: zdecydowanie tak; 3: tak; 2: nie; 1: zdecydowanie nie.
Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika dla
wszystkich szkół wynosi 12,71, a odchylenie standardowe równe jest 3,32 (n=1066).
Różnice pomiędzy czterema grupami szkół, rozpatrywanymi łącznie, są statystycznie
istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way ANOVA).
Rysunek 12. Wskaźnik oceny nauki w szkole pod względem myślenia, rozwoju,
zdobywania informacji, w podziale na cztery grupy szkół
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Tabela 12. Wskaźnik oceny nauki w szkole pod względem myślenia, rozwoju,
zdobywania informacji – istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

-

*

-

*

wysokie
EWD
niskie
EWD

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Faktycznie jednak, co widać na rysunku 12. i w tabeli 12., istotne różnice sprowadzone
są do relacji między szkołami o wysokim wyniku egzaminu i wysokiej EWD a resztą.
Jest to wynik zaskakujący i trudny do wytłumaczenia; ponadto sprzeczny z ocenami
rodziców przedstawianymi w poprzednim rozdziale. Okazuje się, że uczniowskie oceny
nie są zbieżne ani z ocenami rodziców, ani ze wskaźnikiem EWD. Trzeba zwrócić
uwagę, że wskaźnik ten pokazuje typ nauczania, który mógłby być nazwany
„progresywnym”, nacisk położony jest na samodzielność, zainteresowania, wspólne
działania – taki typ nauczania okazuje się nieefektywny dla grupy szkół o wysoki
wynikach surowych, jeżeli efektywność mierzona jest za pomocą EWD.
Wskaźnik ogólnej oceny nauczycieli przez uczniów danej szkoły
Wskaźnik oparty jest na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Czy nauczyciele
w Twojej szkole …
potrafią porozumieć się z uczniami?
wytwarzają atmosferę wzajemnego zaufania?
zachowują się fair i z wyczuciem w stosunku do uczniów?
dyskutują otwarcie z uczniami o problemach i konfliktach?
wystawiają uczniom sprawiedliwe oceny?
nie faworyzują żadnych uczniów?
chętnie odpowiadają na pytania uczniów?
zmuszają do intensywnej pracy na lekcji?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi zostały przyporządkowane w następujący sposób:
3: wszyscy lub prawie wszyscy; 2: większość; 1: niektórzy; 0: nikt lub prawie nikt.
Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika dla
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wszystkich szkół biorących udział w badaniu wynosi 16,85, przy odchyleniu standardowym 4,66 (n=1069).
Rysunek 13. Wskaźnik ogólnej oceny nauczycieli przez uczniów danej szkoły, w podziale
na cztery grupy szkół
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Tabela 13. Wskaźnik ogólnej oceny nauczycieli przez uczniów danej szkoły – istotność
różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
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wysokie
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niskie
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-

-

-

*

**

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Różnice pomiędzy czterema grupami szkół rozpatrywanymi łącznie nie są statystycznie
istotne na poziomie p≤0,05 (One-Way ANOVA). Choć, na co wskazuje tabela 13.,
można znaleźć dwie statystycznie istotne różnice pomiędzy podgrupą szkół o wysokich
wynikach egzaminu i niskim EWD a dwoma innymi podgrupami: o wysokich wynikach
egzaminu i wysokim EWD oraz o niskich wynikach egzaminu i wysokim EWD. Wynik
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ten można interpretować tak jak poprzedni, gdzie analizowany był wskaźnik oceny
nauki w szkole pod względem myślenia, rozwoju, zdobywania informacji. Po części jest
to też wskaźnik charakterystyczny dla „progresywnego” typu nauczania (może oprócz
ostatniego podrozdziału) i może być rozumiany również jako wskaźnik dobrej atmosfery w szkole. Ponadto możliwe, że zawodzi „obiektywność” ocen uczniowskich. Uczniowie oceniają dobrze nauczycieli, których lubią, którzy są mili, „fajni”, niekoniecznie
zaś zmuszają do pracy. Efekt taki w grupie charakteryzującej się wysokimi wynikami
surowymi egzaminu jest silniejszy, gdyż wyniki uczniów na egzaminach potwierdzają
przypuszczenia uczniów, co do efektywności nauczania, nie biorą zaś pod uwagę, że
mogliby osiągnąć więcej za cenę przyjaznej atmosfery, co pokazuje wynik rozpatrywanego wskaźnika w podgrupie szkół o wysokich egzaminach, a zarazem wysokim
wskaźniku EWD.
Wskaźnik innowacyjności i twórczego podejścia do pracy nauczyciela
(oceniany przez uczniów)
Wskaźnik oparty został na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Czy nauczyciele
w Twojej szkole …
organizują zajęcia lekcyjne poza szkołą, np. w terenie (biologia, geografia),
w muzeum (historia, język polski), itp.?
organizują na lekcjach pracę w grupach?
wykorzystują komputery na innych lekcjach niż informatyka?
organizują pokazy doświadczeń i eksperymentów?
organizują zajęcia tak, byście mogli sami wykonywać doświadczenia
i eksperymenty?
Wagi dla poszczególnych odpowiedzi dobrane zostały następująco: 2: na wielu lekcjach; 1: rzadko; 0: wcale. Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta.
Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół wynosi 10,48, a odchylenie standardowe:
1,95 (n=1079).
Rysunek 14. Wskaźnik innowacyjności i twórczego podejścia do pracy nauczyciela:
oceniany przez uczniów, w podziale na cztery grupy szkół
10,8

Średnia wartość wskaźnika

10,7

10,6

10,5

10,4

10,3

10,2

10,1

10

niskie EWD

wysokie EWD

niski wynik egzaminu
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niskie EWD

wysokie EWD

wysoki wynik egzaminu

Tabela 14. Wskaźnik innowacyjności i twórczego podejścia do pracy nauczyciela:
oceniany przez uczniów - istotność różnic między podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

*

-

**

-

wysokie
EWD
niskie
EWD

-

wysokie
EWD

Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,05
(One-Way ANOVA). Choć, jak pokazuje tabela 14. oraz rysunek 14., zróżnicowanie to
widać przede wszystkim na osi niskie – wysokie wyniki egzaminu, a konkretnie
pomiędzy podgrupą o wysokich wynikach egzaminów i niskim EWD, a dwoma podgrupami charakteryzującymi się niskimi wynikami egzaminu, niezależnie od wartości
EWD. Różnice wewnątrz grup rozróżnionych ze względu na wyniki egzaminu
(w podgrupach ze względu na EWD) nie są statystycznie istotne. Wynik ten nie jest
zaskakujący. Dowiadujemy się, że wyższe wyniki egzaminu związane są z twórczym
podejściem nauczycieli do pracy. Ze względu analizę trafności EWD jest to jednak
wynik niepokojący. Szkoda, że rozpatrywany wskaźnik nie różnicuje szkół ze względu
na wyniki EWD.
Wskaźnik uczniowskich zachowań niepożądanych
Wskaźnik oparty został na ustosunkowaniu się respondenta do pytań: Jak często
zdarzało się w tym roku szkolnym, że uczniowie z Twojej klasy…
chodzili na wagary?
spóźniali się na lekcje?
nie odrabiali prac domowych?
złośliwie przeszkadzali na lekcjach?
odnosili się ordynarnie do nauczyciela?
niszczyli wyposażenie szkoły?
bili kolegów, koleżanki?
prześladowali, poniżali kolegów lub koleżanki?
wymuszali pieniądze i rzeczy od kolegów lub koleżanek?
przywłaszczali sobie cudze rzeczy?
palili papierosy?
pili alkohol?
próbowali narkotyków?
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Do każdej odpowiedzi przyporządkowane zostały następujące wagi: 3: raz lub kilka
razy w tygodniu; 2: raz lub kilka razy w miesiącu; 1: raz lub kilka razy w roku;
0: nigdy. Wskaźnik jest sumą ważonych odpowiedzi respondenta. Średnia tego wskaźnika dla wszystkich szkół w badaniu wynosi 27,88, przy odchyleniu standardowym
7,60 (n=1052). Wyniki w podgrupach przedstawia rysunek 15.; istotność różnic
pomiędzy grupami tabela 15. Różnice pomiędzy czterema grupami szkół są statystycznie istotne na poziomie p≤0,01 (One-Way ANOVA).
Rysunek 15. Wskaźnik uczniowskich zachowań niepożądanych, w podziale na cztery
grupy szkół
29,5

29

Średnia wartość wskaźnika

28,5

28

27,5

27

26,5

26

25,5

niskie EWD

wysokie EWD

niskie EWD

niski wynik egzaminu

wysokie EWD

wysoki wynik egzaminu

Tabela 15. Wskaźnik uczniowskich zachowań niepożądanych – istotność różnic między
podgrupami (LSD)
niski wynik
egzaminu

wysoki
wynik
egzaminu

niski wynik
egzaminu

niskie
EWD
niskie
EWD
wysokie
EWD
niskie
EWD

wysoki wynik
egzaminu

wysokie
EWD

niskie
EWD

wysokie
EWD

-

**

**

**

**
-

wysokie
EWD

**p≤0,01; *p≤0,05

Zachowania niepożądane powinny utrudniać pracę w szkole. Taka intuicja stała za
zbudowaniem tego wskaźnika, jak się jednak okazuje nie różnicuje on pracy szkoły
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mierzonej za pomocą EWD. Oś zróżnicowania tego wskaźnika ułożona jest na płaszczyźnie niskie – wysokie wyniki egzaminu, co prawdopodobnie związane jest z tym, że
szkoły o niższych wynikach surowych charakteryzują się niższymi wskaźnikami
kapitału kulturalno-społecznego niż szkoły osiągające wysokie wyniki. Dlatego też
w szkołach zgrupowanych w kategorii niskich wyników egzaminu częściej zdarzają się
owe „zachowania niepożądane” i to z równą częstością zarówno w podgrupach o niskim, jak i wysokim EWD. Nie pozwala to wyciągnąć żadnych nowych wniosków co do
wpływu „zachowań niepożądanych” na pracę szkoły mierzoną EWD.
Podsumowując, wskaźniki stworzone na podstawie ocen uczniów przynoszą obraz
szkół zadziwiająco odmienny od ocen rodziców. Ocena efektywności pracy szkoły
mierzona EWD rozmija się z oceną na podstawie opinii uczniów. Trzeba jednak
zwrócić uwagę na to, iż wartościowanie uczniów może nie być w pełni trafne.
Wskaźniki prezentowane w tym rozdziale określają przede wszystkim klimat nauczania.
Dobry klimat nauczania, jak się powszechnie uważa, powinien korespondować z efektywnością. Nie jest to jednak takie pewne. Wielu pedagogów, szczególnie z ruchu
esencjalistycznego45 uważa, że dobrym efektom sprzyja raczej rygor. W związku z tak
sprzecznymi podejściami, należy zachować daleko idącą ostrożność interpretacyjną,
która wypływa z analizy tych wskaźników. Uczniowie szkół o wysokich wynikach, lecz
niskiej efektywności mierzonej EWD, oceniają nauczanie, pracę nauczycieli, klimat
sprzyjający nauce w swoich szkołach znacznie wyżej niż inne podgrupy. Jeżeli
przyjmiemy, że EWD dobrze mierzy efektywność pracy szkoły, trzeba przyjąć, że
„progresywny” klimat nauki nie sprzyja efektywności pracy szkoły, przynajmniej
w grupie szkół o wysokich wynikach egzaminów. Nie jest to jednak twierdzenie
wiążące.
5. Podsumowanie analizy trafności w czterech grupach szkół
Analiza przeprowadzona w czterech podgrupach szkół zasadniczo potwierdza obserwacje z pierwszej prezentowanej analizy trafności. Pokazuje, że EWD nie jest wrażliwa
na zmienne związane z pochodzeniem uczniów, z kapitałem społeczno-ekonomicznym,
jakim dysponują rodziny uczniów, a przynajmniej jest mniej wrażliwa pod tym
względem niż surowe wyniki egzaminów. EWD, jak pokazuje analiza badanych, nie
jest też wrażliwa na zaangażowanie wychowawcze rodziców. Dość enigmatycznie
przedstawia się sprawa korepetycji, choć i ta może być wyjaśniona w sposób, który nie
neguje trafności EWD. Jeżeli chodzi o opinie rodziców, to są one znacząco spójne ze
wskaźnikiem EWD, choć zależność ta objawia się raczej w szkołach o wysokich
wynikach egzaminu. Opinie uczniów są natomiast dość zaskakujące. Szkoły o niskich
wynikach EWD (znowu dotyczy to szkół, które charakteryzują się wysokimi wynikami
surowymi) są przez swoich uczniów oceniane znacznie przychylniej niż szkoły o wysokim EWD. Wyniku tego jednak nie można pochopnie interpretować, gdyż dobra
45

A. Bestor, H. Rickover , M Rafferty, E.D. Hrish, Ch. Finn, D. Ravitch i inni. Por. G. Gutek, Filozoficzne
i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003.
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atmosfera niekoniecznie musi sprzyjać wytężonej pracy, niezależnie od tego, jak bardzo
chcielibyśmy wierzyć, że tak jest.
Na koniec należy dodać, iż różnice między niskim a wysokim EWD objawiały się
przede wszystkim pomiędzy szkołami o wysokich wynikach surowych egzaminu. Szkoły relatywnie słabe wydają się wymykać ocenianiu ich ze względu na EWD (choć nie
we wszystkich przypadkach, np. podgrupy są zróżnicowane ze względu na wskaźnik
nauczania pod testy). Jest to argument, by porównywać wartości EWD danych szkół
zawsze z uwzględnieniem wyników surowych.

Zakończenie
Dwie rozpatrywane analizy empiryczne trafności EWD dają dość spójne wyniki. Z dużą
pewnością można stwierdzić, iż EWD lepiej opisuje efektywność pracy szkoły niż robią
to surowe wyniki egzaminów. Przy czym, jak pokazała analiza z części II tego
opracowania, wydaje się, że wskaźnik ten znacznie lepiej działa dla szkół relatywnie
dobrych ze względu na wyniki egzaminów. W szkołach słabych, biorąc pod uwagę
kryterium wyników egzaminów, wskaźnik trafność wskaźnika EWD może budzić
pewne zastrzeżenia.
Z całą pewnością wiemy, że wskaźnik EWD nie zależy w sposób silny i bezpośredni od
kapitału społeczno-ekonomicznego uczniów, zatem może mierzyć faktyczną
efektywność pracy szkoły, nie zaś pracę rodziców. Ponadto analizy pokazały, że istnieją
poważne przesłanki ku temu, by uznać EWD za miarę odzwierciedlającą pracę szkoły –
wynik związany z dodatkowymi zajęciami opisany w części I, czy opinie rodziców
przytoczone w części II. Problem trafności EWD wymaga jednak dalszych badań – nie
tylko audytoryjnych, ilościowych, z jakimi mieliśmy tu do czynienia. Te mogą nie
odzwierciedlać w pełni pracy szkoły. Wystarczy porównać opinie rodziców i uczniów
o tych samych szkołach. Brakuje w kontekście trafności EWD badań jakościowych oraz
panelowych, które mogłyby uwzględnić dynamikę zmian w czasie, tak EWD, jak
i innych wskaźników odpowiadających za efektywność pracy w szkole.
Nasuwa się następujący wniosek: EWD wydaje się dobrym uzupełnieniem wyników
surowych egzaminów, wnoszącym nową informację, jednak na poziomie wiedzy, którą
dysponujemy, nie powinna być ona używana jako samodzielny wskaźnik pracy szkoły.
Używając edukacyjnej wartości dodanej do oceny szkół, należy zawsze brać pod uwagę
kontekst wyników egzaminów.
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Zastosowanie metody edukacyjnej wartości
dodanej do analiz wewnątrzszkolnych
Studia przypadków
Do tej pory skupialiśmy się na problemach ewaluacji zewnętrznej efektywności nauczania i szacowaniu edukacyjnej wartości dla całej szkoły. Jednak metoda EWD może
i powinna być stosowana też do analiz wewnątrzszkolnych. Analizy takie mogą być
wykonywane przez szkoły na własne potrzeby, lub przez nadzór pedagogiczny, by
wspierać szkoły w poprawie jakości pracy. W USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy
Australii wskaźnik EWD wykorzystywany jest od wielu lat zarówno w ewaluacji zewnętrznej, jak i w pracy pedagogicznej w szkole. EWD jest wartościowym wskaźnikiem
dla wewnątrzszkolnej oceny i planowania działań podejmowanych przez szkołę
w celu podniesienia jakości kształcenia. EWD można oszacować nie tylko dla szkoły,
ale również dla pewnych grup uczniów w szkole, np. klas, grupy uczniów korzystających z dodatkowych zajęć, uczniów uczonych przez danego nauczyciela, itp. Takie
analizy ze względu na swoje zastosowanie nie wymagają tak dużej precyzji, jak szacowanie EWD dla szkoły – przyjmuje się, że w tym przypadku wystarczy rozpatrywać
90% przedziały ufności dla EWD.
W rozdziale tym pokrótce omówimy typy analiz, jakie można wykonywać w gimnazjum za pomocą metody EWD (na stronie CKE znajduje się Kalkulator EWD 2006,
który pozwala obliczyć reszty potrzebne do poniższych analiz za rok 2006), a następnie
przedstawimy kilka przykładowych wewnątrzszkolnych studiów efektywności nauczania. Studia przypadków są anonimowe, ale wykorzystują realne dane.
W ramach wewnątrzszkolnych analiz EWD można rozważać bardzo wiele problemów.
Poniższa lista nie jest z pewnością wyczerpująca. Wszystko zależy od potrzeb i pomysłowości użytkowników tej metody.
1. Analiza rozkładu reszt
Choć w dotychczasowych rozważaniach EWD definiowaliśmy jako średnią arytmetyczną reszt, to pogłębiona analiza efektywności wymaga przyjrzenia się pełnemu
rozkładowi wyników w szkole. Za daną średnią mogą się kryć bardzo różne rozkłady
reszt, czyli tak naprawdę różne edukacyjne wartości dodane. W analizie rozkładu
bardzo ważne jest też pojęcie wartości odstających, czyli znacząco odbiegających od
pozostałych wartości w próbie. W wypadku EWD wartości odstające to reszty
drastycznie różniące się od pozostałych reszt w szkole. Na przykład, w 56 osobowym
gimnazjum wartości reszt 54 uczniów mieszczą się w przedziale (-10; +10). Wyniki
dwu pozostałych to +19,5 oraz -21,1. Te wartości uznamy za odstające, bo znacznie
różnią się od pozostałych. Można przypuszczać, że wartości odstające są wynikiem
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działania czynników losowych, więc wskazane jest minimalizowanie ich wpływu na
szacowanie EWD szkoły.
2. Analiza EWD dla klas lub nauczycieli
Dla szkoły niezwykle ważne jest szacowanie EWD dla poszczególnych klas lub
nauczycieli. Pozwala to lepiej poznać czynniki odpowiedzialne za wynik szkoły, a tym
samym trafniej zaplanować program naprawczy. Analiza wyników dla klas pozwoli też
ocenić efekty przyjętego w szkole sposobu dzielenia uczniów na klasy.
3. Analiza efektu płci
Komu lepiej wiedzie się w szkole – dziewczętom czy chłopcom? Oczywiście w skali
kraju EWD dla dziewcząt i chłopców jest takie samo, ale w danej szkole mogą wystąpić
znaczące różnice. Choć w polskiej debacie edukacyjnej problemy równości szans
edukacyjnych chłopców i dziewcząt są słabo jeszcze obecne, z pewnością w najbliższych latach problem będzie traktowany coraz poważniej, a tym samym śledzenie
różnic w tym zakresie w efektywności nauczania nabierze społecznego znaczenia.
4. EWD w grupach uczniów o różnym potencjale edukacyjnym
Niezwykle interesującą dla szkoły analizą może być przyjrzenie się edukacyjnej wartości dodanej w grupach uczniów lepszych i słabszych. Z kim lepiej szkoła pracuje, dla
kogo ma bardziej efektywną ofertę? To informacja, która pozwoli szkole wiele dowiedzieć się o sobie. To również bardzo ważny problem z perspektywy polityki równych
szans edukacyjnych.
5. EWD w grupach uczniów dojeżdżających do szkoły
Wprowadzenie gimnazjów ożywiło nienowy spór o to, co lepsze dla uczniów: czy
szkoła mała, gorzej wyposażona, oddalona od lokalnych centrów kulturowych, ale
blisko domu dziecka, czy szkoła duża, lepiej wyposażona, funkcjonująca w korzystniejszym środowisku kulturowym, ale wymagająca czasochłonnego dowożenia? Szkoła
lub organ prowadzący może na bieżąco śledzić skutki różnych rozwiązań organizacyjnych, szacując EWD dla odpowiednich grup uczniów.
6. EWD w grupach uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi
Analiza EWD może przenosić cenne informacje na temat skuteczności zajęć wyrównawczych. Czy intensyfikacja tych zajęć, nowe rozwiązania organizacyjne czy
metodyczne przynoszę pożądane efekty? Na takie pytania może odpowiedzieć systematyczne monitorowanie EWD w różnych grupach uczniów.
7. EWD w grupach uczniów pochodzących z różnych szkół podstawowych
To ostatni przykład problemu, który można oświetlić za pomocą metody EWD. Dla
niektórych gimnazjów może to być ważne i interesujące.
Oczywiście każda szkoła musi samodzielnie określić listę kluczowych w swojej
placówce problemów. Powyższa lista to tylko przykłady możliwych analiz EWD.
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Studium przypadku Gimnazjum A
Poddane analizie Gimnazjum A jest jedynym gimnazjum w gminie, zlokalizowanym
w małym mieście (do 20 tysięcy mieszkańców). Jest to duża szkoła (ponad 600 uczniów
w 22 oddziałach – dane z września 2006).
W 2005 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 257 uczniów z 9 oddziałów.
Scalone dane ze sprawdzianu 2002 i egzaminu gimnazjalnego 2005 udało się uzyskać
dla 240 uczniów. Braki w danych mogą być związane z uczniami drugorocznymi,
z migracjami między województwami, część osób mogła też nie przystępować do
sprawdzianu.
W 2006 roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 233 uczniów z 9 oddziałów.
Scalone dane ze sprawdzianu 2003 i egzaminu gimnazjalnego 2006 roku udało się
uzyskać dla 229 uczniów.
Ponieważ jest to jedyne gimnazjum w gminie, to naukę w nim kontynuują absolwenci
gminnych podstawówek: 5 wiejskich szkół podstawowych oraz 2 szkół podstawowych
z tego miasta. Tabela poniżej przedstawia liczbę uczniów z poszczególnych szkół
podstawowych, którzy odpowiednio w 2002 oraz 2003 roku rozpoczynali naukę
w Gimnazjum A. Numerami oznaczono gminne szkoły podstawowe, kategoria inne to
szkoły podstawowe z innych gmin.
Tabela 1. Uczniowie szkół podstawowych, rozpoczynający naukę w Gimnazjum A
– wg szkół
Szkoła podstawowa

Liczba uczniów 2005

Liczba uczniów 2006

s2 (miejska)

81

87

s3 (miejska)

82

72

s4 (wiejska)

5

4

s6 (wiejska)

11

11

s7 (wiejska)

8

6

s8 (wiejska)

16

13

s9 (wiejska)

25

23

inne

12

13

240

229

łącznie
(przystępujący do egzaminu)
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Uczniowie szkół wiejskich stanowią około 1/3 wszystkich uczniów rozpoczynających
naukę w Gimnazjum A. Uczniowie ci są dowożeni do szkoły gimbusami, nie zawsze
uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Absolwenci miejskich szkół podstawowych stanowią 2/3 wszystkich uczniów w szkole. Część uczniów
w szkole ma obniżone wymagania edukacyjne. Nauczyciele podkreślają malejące zainteresowanie rodziców postępami uczniów i przerzucanie całej odpowiedzialności
za wyniki w nauce na szkołę. Do swoich mocnych stron Gimnazjum A zalicza prowadzenie zajęć wg jednolitych programów nauczania, dobrą współpracę zespołów
przedmiotowych, posiadanie wielu czynnych egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego,
bogatą ofertę zajęć wyrównawczych i kółek zainteresowań dla uczniów.
Wyniki egzaminacyjne i EWD szkoły w latach 2005 i 2006 – porównanie
Surowe wyniki egzaminów gimnazjalnych tej szkoły (Rysunek 1. i 2.) w kolejnych
latach pokazują stały względny postęp w części matematyczno-przyrodniczej – GMP
(wyniki szkoły są coraz bliższe średniej w okręgu, a w 2006 po raz pierwszy były od
niej wyższe) oraz w części humanistycznej – GH (z pewnym załamaniem w roku
2005). Stabilny, względny wzrost wyników surowych dobrze świadczy o pracy szkoły.
Jednak zasadnym wydaje się pytanie, czy zasoby na wejściu zostały należycie
wykorzystane. Odpowiedzią na to pytanie może być edukacyjna wartość dodana.

Rysunek 1. Wyniki szkoły na egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2006
(cz. humanistyczna)
Średnie wyniki szkoły GH 2002-2006
34
32

32,63

31,44
30,18

31,96
30,96

30

30,47

30,36
28

26,07

26
24

25,77

25,27

22
20
2002

2003

2004
Gimnazjum A

204

2005
OKE

2006

Rysunek 2. Wyniki szkoły na egzaminie gimnazjalnym w latach 2002–2006
(cz. matematyczno-przyrodnicza)
Średnie wyniki szkoły GMP 2002-2006
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Rysunek 3. Porównanie wskaźników EWD wraz z przedziałami ufności
w latach 2005-2006
EWD i 95% przedziały ufności
Porównanie 2005-2006
3,00
2,02
1,39

1,00

0,71
0,04
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0,34

0,33

-0,62
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Edukacyjna wartość dodana dla Gimnazjum A (por. Rysunek 3.) w części matematyczno-przyrodniczej (GMP) w roku 2005 była bliska zera, co oznacza, że szkoła
uzyskiwała wyniki porównywalne z przeciętnym polskim gimnazjum, które na wejściu
miało uczniów o podobnym potencjale, mierzonym wynikami sprawdzianu. W roku
2006 EWD w części matematyczno-przyrodniczej jest już zdecydowanie dodatnia
i można mówić o ponadprzeciętnym wyniku tej szkoły. Dla tej szkoły wzrostowi
wyniku surowego towarzyszy jednocześnie wzrost EWD, co oznacza, że lepsze wyniki
są efektem pracy szkoły, a nie tylko np. „lepszego” naboru. Oczywiście w przypadku
tej szkoły, jedynego gminnego gimnazjum, nie mogą funkcjonować mechanizmy
„poprawiające” nabór, jak to się dzieje np. w przypadku szkół wielkomiejskich poprzez
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tworzenie klas spoza rejonu, do których nabór jest konkursowy. Stały wzrost wyniku
średniego GMP oraz EWD-GMP potwierdza stabilną pracę szkoły. Wydaje się, że
może być to efektem bardzo dobrej współpracy zespołów przedmiotowych.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego (GH). Względny średni wynik w 2005 (w porównaniu do średniego wyniku
w okręgu) jest niższy niż w latach 2003 i 2004. Tendencja wzrostowa została
zachwiana. Wynik zaskoczył dyrekcję i nauczycieli, był analizowany na radzie
pedagogicznej. Analizie zostały poddane wyniki, wymagania egzaminacyjne, sposoby
pracy z uczniami.
Wynik w 2006 roku jest najlepszym wynikiem tej szkoły od początku przeprowadzania
egzaminów zewnętrznych i, podobnie jak wynik z egzaminu gimnazjalnego w części
matematyczno-przyrodniczej, po raz pierwszy jest wyższy od średniej w okręgu. Niska
wartość EWD-GH w 2005 roku pokazuje, że potencjał uczniów nie został należycie
wykorzystany – ci uczniowie powinni uzyskać wyższe wyniki. Dodatnia EWD (cały
przedział ufności leży ponad osią) w 2006 roku pokazuje, że tym razem działania
podjęte przez szkołę przyniosły lepsze rezultaty.
Należałoby się spodziewać, że efektywność nauczania w gimnazjum w zakresie
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych będzie porównywalna
(np. tak jak w roku 2006). Duża rozbieżność między EWD dla części humanistycznej
i części matematyczno-przyrodniczej (tak jak w roku 2005) jest przejawem nieprawidłowości, które powinny być analizowane wewnątrz szkoły.
Dodatni wskaźnik EWD nie świadczy o tym, że ze wszystkimi uczniami udaje się
uzyskiwać ponadprzeciętne wyniki. Rozkłady reszt (indywidualnych różnic między
wynikiem uzyskanym a wynikiem przewidywanym) pokazują, że jest duża grupa uczniów, których wskaźniki są bardzo niskie. Aby poprawić efektywność pracy szkoły,
należałoby odpowiedzieć na pytanie, z jaką grupą uczniów praca ta jest najmniej
efektywna i jak można ją poprawić.
Rysunek 4. Rozkład reszt (indywidualnych wskaźników postępu) – 2005 i 2006 rok
2003–2006
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Wskaźniki EWD są zróżnicowanie ze względu na klasy (szczególnie w 2005 roku), jak
i ze względu na szkoły, z których przyszli uczniowie. Szczególnie dla uczniów z małych szkół wiejskich przejście do dużego gimnazjum i odnalezienie się w nowym środowisku może być przeszkodą w uzyskiwaniu wysokich wyników. Przyjrzyjmy się temu
zróżnicowaniu bardziej dokładnie.
Zróżnicowanie wyników między klasami – rok 2005
Przy naborze do gimnazjum w 2002 roku wystąpił efekt segregacyjny związany
z wyborem przez uczniów języka obcego. W klasach G i H był nauczany język rosyjski,
w pozostałych klasach język angielski. Dobór do klas z językiem rosyjskim okazał się
doborem negatywnym. Do tych klas trafili uczniowie ze szkół podstawowych s6 oraz s9
i mimo całkiem niezłych wyników na sprawdzianie, nie osiągnęli zadawalających
wyników na egzaminie gimnazjalnym. W klasie I zebrani zostali słabsi uczniowie,
często z problemami, także drugoroczni. W klasie E zebrano uczniów o najwyższych
wynikach, świadczy o tym nie tylko najwyższa średnia ze sprawdzianu, ale również
bardzo niewielkie zróżnicowanie tych wyników, mierzone odchyleniem standardowym.
Tabela 2. Wyniki „na wejściu” (SP) i „wyjściu” (GH,GMP) oraz EWD dla klas
Klasa

Liczba
uczniów

SP

Odch.
st. SP

GH

GMP

EWDGH

EWDGMP

A

29

32,31

4,70

36,07

27,07

0,55

-0,18

B

27

27,89

5,85

28,63

21,63

-2,94

-0,52

C

28

32,39

4,33

36,50

30,11

0,18

2,38

D

27

31,93

4,59

33,78

29,48

-2,10

2,67

E

29

33,90

3,18

35,34

34,45

-2,37

5,26

F

29

29,79

4,76

33,38

27,62

-0,05

4,25

G

27

31,89

4,68

24,63

20,52

-10,94

-6,08

H

27

28,04

5,93

25,89

18,78

-5,76

-3,81

I

17

19,35

5,24

15,59

11,41

-8,00

-2,70
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Strategie doboru uczniów do poszczególnych klas nie są chętnie ujawniane przez dyrektorów szkół. Często mają one przypadkowy charakter, zdarza się, że są wymuszane
przez rodziców, którzy nalegają, aby zachować całe grupy uczniów (a nawet klasy) ze
szkoły podstawowej. Często jednak głównym kryterium jest wynik na sprawdzianie.
Tabela 3. Dobór uczniów do klas wg szkół podstawowych. Rozkład liczebności
s2

s3

s4

s6

s7

s8

A

10

18

B

10

9

C

12

7

D

7

14

E

18

9

F

11

18

G

1

H

3

4

4

I

9

3

3

s9

inne

1
8
8

1

5

1
1
11

13

2

11

1
2

Jak pokazują poniższe wykresy, średnie wyniki ze sprawdzianu w klasach A, C, D, E, G
niewiele odbiegają od siebie. Nieco niższy średni wynik na wejściu był w klasach B, F,
H. W klasie I istotnie zebrano najsłabszych uczniów i średni wynik w tej klasie jest
znacząco niższy od pozostałych.
Rysunek 5. Porównanie średnich wyników w klasach „na wejściu” (sprawdzian) i „na
wyjściu” (egzamin gimnazjalny)
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Uporządkowanie średnich wyników na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w zasadzie (z wyjątkiem klasy G) odtwarza
uporządkowanie średnich wyników na sprawdzianie – im wyższy wynik na wejściu,
tym wyższy wynik na wyjściu. To, że nauczanie w klasie G okazało się mało skuteczne,
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można odczytać już na poziomie analizy wyników surowych. Natomiast niewiele można powiedzieć na temat efektywności nauczania w innych klasach.
Przejdźmy do analizy EWD na poziomie klasy.
Rysunek 6. Porównanie EWD dla klas w 2005 roku
EWD i 90% przedziały ufności dla klas GH- 2005
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EWD zarówno w części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej, w klasach
G, H oraz I jest silnie ujemna. W klasach G i H nie wykorzystano potencjału uczniów,
a w słabej klasie I jeszcze pogłębiono przepaść między tymi uczniami a ich rówieśnikami, uzyskującymi podobne wyniki na sprawdzianie. Wyniki klasy I są pochodną
problemów wychowawczych w tej klasie – uczniowie często opuszczali zajęcia, nie byli
zainteresowani nauką. W pozostałych klasach efektywność nauczania jest porównywalna (przedziały ufności mają części wspólne) – EWD-GH jest ujemna lub bliska
zeru, EWD-GMP jest dodatnia lub bliska zeru.
Należałoby się spodziewać, że efektywność nauczania w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych w klasach będzie podobna. Duża różnica
EWD-GH i EWD-GMP w klasie E powinna budzić niepokój.
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Zróżnicowanie wyników między klasami – rok 2006
W 2003 roku w ofercie szkoły we wszystkich klasach pojawiło się nauczanie języków
zachodnich: języka angielskiego i niemieckiego. Poniższa tabela pokazuje, że przydział
do klas jest bardziej wyrównany.
Tabela 4. Wyniki „na wejściu” (SP) i „wyjściu” (GH,GMP) oraz EWD dla klas
Liczba
uczniów

SP

Odch.st.
SP

GH

GMP

EWDGH

EWDGMP

A

20

26,30

6,97

30,85

21,00

1,31

-0,42

B

23

23,52

6,21

28,74

18,13

1,93

-0,37

C

25

24,44

7,59

27,48

20,32

-0,40

0,22

D

24

28,33

5,26

28,04

22,67

-2,94

-0,30

E

29

32,28

5,82

34,97

29,17

0,07

0,58

F

30

29,90

8,24

32,87

28,33

0,13

2,22

G

25

28,76

6,93

33,60

28,72

2,03

4,32

H

25

27,88

6,00

34,08

25,76

3,21

3,22

I

28

30,54

5,48

34,64

26,29

1,30

0,56

Najsłabszą ze względu na średni wynik na wejściu jest klasa B, najmocniejszą – klasa
E. Warto zauważyć, że mediana wyniku „na wejściu” do tej klasy wynosi 35, zatem
połowa uczniów tego oddziału szkolnego ma wyniki powyżej 35 punktów. Do tej klasy
zostali przydzieleni wszyscy uczniowie ze szkoły s8. Na wyrównany przydział do klas
wskazuje też porównywalne zróżnicowanie wyników „na wejściu” mierzone odchyleniem standardowym. Warto zwrócić uwagę na to, że zróżnicowanie wyników w 2005
roku w klasach było dużo mniejsze.
Tabela 5. Dobór uczniów do klas wg szkół podstawowych
s2

s3

s4

15

A

s6

s7

s8

s9

inne

2

5

B

2

8

11

C

12

8

5

D

10

8

E

10

6

F

10

9

G

12

10

H

18

1

I

13

7

6
13
4

1
3
6
7

1
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Rys. 7. Porównanie średnich wyników w klasach „na wejściu” (sprawdzian) i „na
wyjściu” (egzamin gimnazjalny)
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W 2003 roku klasy A,B,C są klasami o słabszych wynikach „na wejściu”. Nie ma klasy
tak bardzo słabej, jak klasa I w 2002 roku. Klasa E wydaje się być klasą utworzoną
z myślą o najlepszych uczniach.
Uporządkowanie średnich wyników na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej w zasadzie odtwarza uporządkowanie średnich
wyników na sprawdzianie – im wyższy wynik „na wejściu”, tym wyższy wynik „na
wyjściu”. Wyselekcjonowana klasa E zgodnie z oczekiwaniami uzyskała najwyższe
wyniki na egzaminie.
Rysunek 8. Porównanie EWD dla klas w 2006 roku
EWD i 90% przedziały ufności dla klas GH- 2006
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Uporządkowanie klas wg EWD nie odtwarza uszeregowania wg średnich „na wejściu”.
Najefektywniejszą okazała się praca w kasie G i H. Wyselekcjonowana klasa E ma
przeciętną efektywność – z tymi uczniami można byłoby osiągnąć więcej.
W słabych klasach A, B i C udało się osiągnąć wyniki przeciętne, a nawet ponadprzeciętne.
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Efektywność w zakresie GH i GMP jest porównywalna we wszystkich klasach. Największa różnica jest w klasie D, gdzie niepokoić powinna niska efektywność nauczania
w zakresie przedmiotów humanistycznych.
Tworzenie wyselekcjonowanej klasy uczniów o wysokim potencjale wymaga specyficznych metod pracy z uczniem zdolnym, tak aby dobrze wykorzystać jego potencjał
(przykład klasy E w 2006 roku). Tworzenie klas uczniów bardzo słabych również nie
wydaje się być rozwiązaniem przynoszącym sukces (przykład klasy I w 2005 roku) –
zbyt słaba klasa nie daje szansy rozwoju.
Zróżnicowanie wyników absolwentów różnych szkół podstawowych
Poniższe analizy wykazują, że zróżnicowanie wyników między klasami jest mniejsze
niż zróżnicowanie wyników między absolwentami różnych szkół podstawowych,
którzy rozpoczęli naukę w Gimnazjum A.
Tabela 6. Wyniki „na wejściu” (SP) i „wyjściu” (GH, GMP) oraz EWD dla szkół
2002-2005
Szkoła podstawowa

Liczba
uczniów

SP

GH

GMP

EWDGH

EWDGMP

s2

81

30,19

32,15

26,85

-1,90

1,97

s3

82

30,37

32,61

28,04

-1,25

3,02

s4

5

34,20

40,20

29,20

2,43

-0,34

s6

11

30,73

23,09

20,64

-11,31

-4,74

s7

8

27,75

24,50

15,25

-7,46

-5,83

s8

16

26,31

28,81

20,00

-1,61

-0,92

s9

25

32,92

26,68

19,52

-9,99

-8,57

2003-2006
s2

87

28,33

32,95

25,48

1,79

1,92

s3

72

29,31

32,67

26,22

0,60

1,16

s4

4

23,00

24,50

19,75

-1,87

1,74

s6

11

28,91

34,36

26,18

1,68

1,74

s7

6

30,00

25,67

20,00

-6,62

-4,87

s8

13

30,31

31,15

24,00

-1,89

-1,62

s9

23

24,39

27,83

21,13

0,02

0,77

Bardzo niskie wartości EWD dla szkół s7 i s8 w kolejnych latach mogą wskazywać na
problemy z odnalezieniem się uczniów z małych wiejskich szkół w dużej miejskiej
szkole. Problemem może być tu również dowożenie uczniów do szkoły i niemożność
korzystania przez nich z części zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.
Uczniowie ze szkoły s6 i s9 w 2005 roku odnotowali bardzo niskie EWD zarówno
w części matematyczno-przyrodniczej, jak i humanistycznej. Natomiast w roku 2006
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ich wyniki są na poziomie przeciętnych wyników w kraju (s9), a nawet ponadprzeciętnych (s6).

Rysunek 9. Porównanie EWD dla szkół w 2005 roku
EWD i 90% przedziały ufności dla szkół GH-2005
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EWD i 90% przedziały ufności dla szkół GMP-2005
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Widać zdecydowaną różnicę wyników uczniów z dużych miejskich szkół podstawowych (s2, s3) i wyników uczniów z małych szkół wiejskich (s6, s7, s9).
Jedynie osiągnięcia uczniów ze szkoły s8 są porównywalne z osiągnięciami uczniów ze
szkół miejskich. EWD dla szkoły s4 jest mało precyzyjne (duży przedział ufności),
gdyż dotyczy tylko 5 uczniów.
Przeanalizujmy teraz dane z 2006 r.
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Rysunek 10. Porównanie EWD dla szkół w 2006 roku
EWD i 90% przedziały ufności dla szkół GH-2006
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EWD i 90% przedziały ufności dla szkół GMP-2006
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W 2006 roku nie ma już tak dużych różnic między wynikami osiąganymi z uczniami
szkół miejskich i wiejskich. Wyniki szkół s6, s8, s9 są porównywalne z wynikami szkół
miejskich.
Wyraźnie odstają jedynie wyniki uczniów ze szkoły s7. Nieco poniżej przeciętnych są
wyniki szkoły s8.
Potencjał uczniów a EWD – porównanie 2005 i 2006
Podzielmy uczniów na trzy grupy, które nazwiemy odpowiednio grupą o niskim, średnim i wysokim potencjale. Kryterium podziału będą stanowiły wyniki na sprawdzianie.
Około 30% najniższych wyników w skali kraju będzie stanowić pierwszą grupę, a około 30% najwyższych wyników w całej populacji grupę trzecią – uczniów o wysokim
potencjale. Odpowiadające tym podziałom przedziały punktowe podane są w poniższej
tabeli.

216

Tabela 7. Przedziały wyników punktowych dla grup uczniów o różnym potencjale
Sprawdzian 2002

Sprawdzian 2003

1 – niski

0–27

0–24

2 – średni

28–34

25–33

3 – wysoki

35–40

34–40

W latach 2005 i 2006 w Gimnazjum A podział na trzy grupy ze względu na potencjał
„na wejściu” był bardzo zbliżony: najwięcej uczniów plasowało się w grupie uczniów
średnich, grupy o podobnej liczebności znalazły się wśród uczniów o potencjale niskim
(około 25%) oraz o potencjale wysokim (około 25%).
Tabela 8. Liczby uczniów w poszczególnych grupach wyników w Gimnazjum A
Sprawdzian 2002

Sprawdzian 2003

1 – niski

66

61

2 – średni

114

109

3 – wysoki

60

59

Wyniki analizy EWD pokazuje poniższy wykres.
Rysunek 11. EWD dla uczniów o różnym potencjale – rok 2005
EWD i 90% przedziały ufności 2005
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W analizowanym Gimnazjum A widać różnice w efektywności pracy z uczniem słabym
i uczniem zdolnym w obszarze przedmiotów humanistycznych. Natomiast wyniki
w części matematyczno-przyrodniczej są porównywalne i oscylują wokół wyników
przeciętnych.
Przejdźmy do danych z 2006 roku.
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Rysunek 12. EWD dla uczniów o różnym potencjale – rok 2006
EWD i 90% przedziały ufności 2006
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W roku 2006 ponadprzeciętne wyniki osiągnęli uczniowie ze wszystkich grup – zarówno uczniowie o niskim, średnim, jak i wysokim potencjale. Przyjęte przez szkołę
metody pracy z uczniem słabym (zajęcia wyrównawcze) oraz z uczniem zdolnym (koła
zainteresowań) przyniosły porównywalne rezultaty wykorzystania ich potencjału.
Podsumowanie
W analizowanym Gimnazjum A zastosowano w kolejnych latach 2002 i 2003 różne
strategie przydziału uczniów do klas pierwszych, zmieniono również ofertę edukacyjną.
Być może spowodowało to tak różne wyniki na egzaminie gimnazjalnym w roku 2005
i 2006, szczególnie w części humanistycznej. Analizowanie tych wyników z uwzględnieniem zróżnicowania między klasami i szkołami podstawowymi pozwoli wypracować
skuteczne strategie rekrutacyjne.
Początkowe słabe wyniki szkoły na egzaminie gimnazjalnym (poniżej średniej w okręgu) wymusiły na Radzie Pedagogicznej debatę wokół wyników szkoły, jej słabych
i mocnych stron. Z roku na rok wyniki egzaminów są coraz lepsze, co jest efektem
podejmowanych przez szkołę działań – potwierdzeniem tego jest rosnąca wartość
EWD.
Przykład tej szkoły pokazuje, że analizy jednoroczne nie mogą służyć do jednoznacznej
oceny pracy szkoły. Dopiero ogląd pracy szkoły na przestrzeni kilku lat (np. trzech)
może dać w miarę wiarygodną informację o jakości pracy szkoły.
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Anna Rappe

Studium przypadku Gimnazjum B
Miasto, w którym mieści się Gimnazjum B to siedziba gminy. Miasto liczy ok. 3700
mieszkańców.
W roku 2005 egzamin gimnazjalny w Gimnazjum B zdawały 72 osoby. Udało się
połączyć wyniki ze sprawdzianu z roku 2002 i egzaminu gimnazjalnego dla 66
zdających.
W następnym roku egzamin zdawały 74 osoby, wyniki połączono dla 69 zdających.
Tabela 9. Wyniki gimnazjum w roku 2005 i 2006
Średni GH
2005

Średni GMP
2005

Średni GH
2006

Średni GMP
2006

Wynik
w punktach

34,95

26,74

32,7

25,8

Stanin

wyżej średni

wysoki

wyżej średni

wyżej średni

Wyniki plasują szkołę w skali staninowej w obu częściach egzaminu na wysokiej pozycji, w staninie 6. (wyżej średni) w części humanistycznej, a w matematyczno-przyrodniczej w staninie 7. (wysoki). W roku 2006 roku w obu częściach egzaminu na
pozycji wyżej średni (stanin 6.).
EWD w latach 2005-2006
Zależność pomiędzy sprawdzianem 2002 a egzaminem gimnazjalnym 2006 pokazują
poniższe wykresy.
Rysunek 13. Rozrzut wyników sprawdzian – egzamin gimnazjalny
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Tabela 10. EWD dla Gimnazjum B w roku szkolnym 2004/2005

Średnia

95% przedział ufności
w skali centylowej

Stanin

Dolna
granica

Górna
granica

EWD GH

2,03

wyżej
średni

68

93

EWD
GMP

2,90

wysoki

71

95

W części humanistycznej EWD z przedziałem ufności jest zawarta pomiędzy 68 a 93
centylem, a w części matematyczno-przyrodniczej pomiędzy 71 a 95 centylem.
Tabele rozrzutu wyników sprawdzianu 2003 i egzaminu gimnazjalnego 2006
przedstawiono poniżej. Większość punktów jest „rozłożona” wzdłuż krzywej, co
oznacza mniejszy rozrzut wyników niż w sesji egzaminacyjnej w 2005 roku.
Rysunek 14. Rozrzut wyników sprawdzian 2003 – egzamin gimnazjalny 2006
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Wyniki EWD, podobnie jak w poprzedniej sesji egzaminacyjnej, są raczej wysokie,
w skali staninowej wynik części humanistycznej jest wyżej średni, a w części matematyczno-przyrodniczej wysoki (Tabela 6.).
Tabela 11. EWD dla gimnazjum w Gimnazjum B w roku szkolnym 2005/2006

Średnia

Stanin

95% przedział ufności
w skali centylowej
Dolna
granica

Górna
granica

EWD GH

0,99

wyżej
średni

43

85

EWD
GMP

1,90

wysoki

60

90

Porównując EWD dla Gimnazjum B w kolejnych latach, nie obserwujemy znaczących
różnic, zarówno dla części humanistycznej jak i matematyczno-przyrodniczej.
Rysunek 15. Przedziały ufności EWD dla Gimnazjum B – porównanie w latach 2005–
2006
Porównanie wartości EWD w latach 2005-2006
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Przedziały ufności są większe w części matematyczno-przyrodniczej, co jest związane
z większym odchyleniem standardowym dla tej części egzaminu.
Zróżnicowanie wyników między klasami
W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie zdający egzamin uczęszczali do klas o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym. Świadczy o tym wynik „na wejściu”, czyli średnia
ze sprawdzianu zdawanego w 2002 roku. Różnica punktów ze sprawdzianu pomiędzy
klasami wynosi 12,5, co stanowi 31% punktów egzaminacyjnych.
Tabela 12. Zróżnicowanie wyników egzaminu pomiędzy klasami w roku szkolnym
2004/2005
Klasa

Wynik ze
sprawdzianu
rok 2002

Wynik z części
humanistycznej
rok 2005

Wynik z części
matematycznoprzyrodniczej
rok 2005

A

21,80

28,73

17,33

B

28,00

34,32

21,08

C

34,31

39,15

37,62

Ogółem

29,08

34,95

26,74

Wyniki z obu części egzaminu też są mocno zróżnicowane, w części matematycznoprzyrodniczej różnica wyników pomiędzy klasą A a klasą C wynosi 20,3 punktu, co
stanowi ponad 40% punktów egzaminacyjnych.
W części humanistycznej różnica punktów pomiędzy klasą A i C wynosi 10,4 punktu co
stanowi 21% punktów egzaminacyjnych.
Pomimo silnego zróżnicowania wyników ze sprawdzianu w 2005 roku pomiędzy
klasami, EWD dla poszczególnych klas w części humanistycznej są porównywalne
(patrz rysunek poniżej).
Rysunek 16. Wartości EWD w roku szkolnym 2004/2005 w poszczególnych klasach
EWD- część humanistyczna
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EWD- część matematyczno-przyrodnicza
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W części matematyczno-przyrodniczej widać zróżnicowanie przyrostu wiedzy pomiędzy klasami. W klasie A i B przyrost wiedzy jest średni, na poziomie oczekiwanym,
natomiast w klasie C EWD jest zdecydowanie wyższa. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie składu klas, wydaje się, że w szkole osiągnięto sukces w pracy z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych z uczniem o wysokim potencjale „na wejściu”, czyli
z wysokim wynikiem ze sprawdzianu.
W roku szkolnym 2005/2006 egzamin gimnazjalny w Gimnazjum B zdawali uczniowie,
którzy uczęszczali do klas o podobnym potencjale edukacyjnym. Wyniki otrzymane
przez nich ze sprawdzianu w roku 2003 znajdują się w tabeli poniżej.
Tabela 11. Zróżnicowanie wyników egzaminu pomiędzy klasami w roku szkolnym
2005/2006

Klasa

Wynik ze
sprawdzianu
rok 2003

Wynik z części
humanistycznej
rok 2006

Wynik z części
matematycznoprzyrodniczej
rok 206

A

27,40

32,68

22,64

B

30,16

32,40

29,52

C

28,53

33,00

25,21

Różnica punktów pomiędzy klasami wynosi 2,7, co stanowi niecałe 7% punktów egzaminacyjnych. Natomiast w poprzednim roku szkolnym (2004/2005) różnica ta stanowiła 31% punktów egzaminacyjnych.
Obliczone EWD dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej są porównywalne dla poszczególnych klas. Nie można wskazać jednej klasy, gdzie różnica byłaby
ewidentna.
Przedziały ufności „nakładają się” w obu częściach egzaminu.
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Rysunek 17. Wartości EWD w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2005/2006
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Z przedstawionych danych wynika, że klasy o podobnym potencjale edukacyjnym mają
porównywalną edukacyjną wartość dodaną. W klasie B, gdzie występują najwyższe
wyniki ze sprawdzianu w 2003 r., EWD z części matematyczno-przyrodniczej jest
najwyższa, ale przedziały ufności pokrywają się z pozostałymi klasami.
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Anna Rappe

Studium przypadku Gimnazjum C
Gimnazjum C jest zlokalizowane w małym mieście, liczącym 5745 mieszkańców.
W roku 2005 egzamin gimnazjalny pisały w nim 123 osoby. Połączono wyniki ze
sprawdzianu z roku 2002 i egzaminu gimnazjalnego dla 117 zdających.
W następnym roku egzamin pisały 134 osoby, dane połączono dla 128 zdających.
Tabela 12. Wyniki Gimnazjum C w roku 2005 i 2006
Średni GH
2005

Średni GMP
2005

Średni GH
2006

Średni GMP
2006

Wynik
w punktach

34,89

26,04

31,40

23,50

Stanin

wyżej średni

wyżej średni

średni

średni

W 2005 roku wyniki plasują szkołę w 6. staninie (wyżej średnim) z obu części egzaminu, a w 2006 roku wyniki w skali standardowej dziewiątki obniżyły się o jeden stopień,
na pozycję średnią (5. stanin).
EWD w latach 2005-2006
Na poniższych wykresach widać znaczny rozrzut wyników pomiędzy sprawdzianem
w 2002 roku a egzaminem gimnazjalnym w 2005 r. Szczególnie w części matematyczno-przyrodniczej liczna grupa uczniów z wysokimi wynikami z sprawdzianu
osiągnęła niskie wyniki z egzaminu gimnazjalnego.
Rysunek 18. Rozrzut wyników sprawdzian 2002 – egzamin gimnazjalny 2005
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W skali staninowej EWD w obu częściach egzaminu mieszczą się w staninie 6. wyżej
średnim.
Tabela 13. EWD dla Gimnazjum C w roku szkolnym 2004/2005
Średnia

95% przedział ufności w skali
centylowej

Stanin

Dolna granica

Górna granica

EWD GH

1,40

wyżej
średni

58

88

EWD GMP

1,27

wyżej
średni

54

85

Przejdźmy do wyników z 2006 roku. Na wykresach widać znaczny rozrzut wyników
pomiędzy sprawdzianem a egzaminem gimnazjalnym.
Podobnie jak w poprzedniej sesji egzaminacyjnej, w części matematyczno-przyrodniczej liczna grupa uczniów z wysokimi wynikami ze sprawdzianu osiągnęła niskie
wyniki z egzaminu gimnazjalnego.
Rysunek 19. Rozrzut wyników sprawdzian 2003 – egzamin gimnazjalny 2006
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EWD jest o wiele niższa niż w poprzedniej sesji egzaminacyjnej. W części humanistycznej osiąga poziom niżej średni, a w części matematycznej poziom niski.
Uczniowie, którzy przystępowali do egzaminu w 2006 mieli stosunkowo wysoką średnią ze sprawdzianu w 2003, prawie 30 punktów (w skali staninowej to pozycja wyżej
średni). Szczególnie niski przyrost wiedzy można zauważyć w części matematycznoprzyrodniczej.
Tabela 14. EWD dla Gimnazjum C w roku szkolnym 2005/2006
Średnia

Stanin

95% przedział ufności w skali
centylowej
Dolna granica

Górna granica

EWD GH

-0,56

niżej średni

25

54

EWD GMP

-1,68

niski

10

41

Porównując EWD dla Gimnazjum C w dwu kolejnych latach, zauważamy znaczące
różnice.
Rysunek 20. EWD dla Gimnazjum C – porównanie w latach 2005-2006
Porównanie EWD w latach 2005-2006
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Zarówno EWD części humanistycznej, jak i matematyczno-przyrodniczej, w roku 2006
są niższe, nie pokrywają się również ich przedziały ufności (Rysunek 10.).
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Zróżnicowanie wyników między klasami
Zacznijmy od danych z roku 2005.
Tabela 15. Zróżnicowanie wyników egzaminu pomiędzy klasami w roku szkolnym
2004/2005
Klasa

Wynik ze
sprawdzianu
rok 2002

Wynik z części
humanistycznej
rok 2005

Wynik z części
matematycznoprzyrodniczej
rok 2005

A

31,57

36,09

30,09

B

30,52

35,38

25,95

C

27,41

32,19

22,22

D

29,50

35,00

24,95

E

31,46

36,54

27,54

W roku szkolnym 2004/2005 uczniowie zdający egzamin uczęszczali do klas o podobnym potencjale edukacyjnym. Świadczy o tym wynik „na wejściu”, czyli średnia ze
sprawdzianu zdawanego w 2002 roku. Maksymalna różnica punktów ze sprawdzianu
pomiędzy klasami (klasy A i C) wynosi 4,2 punktu, co stanowi 10% punktów
egzaminacyjnych.
Średni wynik ze sprawdzianu w roku 2002 wynosił 29,6 punktu – jest to średni wynik
w skali staninowej.
EWD jest porównywalna we wszystkich klasach piszących egzamin gimnazjalny
w roku szkolnym 2004/2005. Zarówno w części humanistycznej, jak i matematycznoprzyrodniczej, przedziały ufności we wszystkich klasach pokrywają się, można jedynie
zauważyć nieco wyższą EWD w części matematyczno-przyrodniczej dla klasy A
(uczęszczali do niej uczniowie o przeciętnie najwyższych wynikach ze sprawdzianu).
Rysunek 21. Wartości EWD w poszczególnych klasach w roku szkolnym 2004/2005
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EWD i przedziały ufności dla EWD_MP
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W roku szkolnym 2005/2006, podobnie jak w poprzedniej sesji, egzamin gimnazjalny
zdawali uczniowie, którzy uczęszczali do klas o podobnym potencjale edukacyjnym.
Wyniki otrzymane przez uczniów ze sprawdzianu w roku 2003 znajdują się w tabeli
poniżej.
Tabela 16. Zróżnicowanie wyników egzaminu pomiędzy klasami w roku szkolnym
2005/2006
Klasa

Wynik ze
sprawdzianu

Wynik z części
humanistycznej

Wynik z części
matematycznoprzyrodniczej

A

28,62

31,35

22,96

B

28,56

28,00

18,08

C

30,11

35,00

27,22

D

30,63

32,52

26,74

E

29,91

29,87

21,91

Maksymalna różnica punktów na sprawdzianie pomiędzy klasami wynosi 2,1 punktu,
co wynosi 5% punktów egzaminacyjnych.
Średni wynik ze sprawdzianu uczniów zdających egzamin w 2006 r. wynosi 29,6 punktu. W skali staninowej jest to wynik wyżej średni (6. stopień w skali staninowej).
Analizując wyniki dla poszczególnych klas widać znaczne zróżnicowanie EWD dla obu
części egzaminu – niskie EWD z obu części egzaminu w klasie B i wysokie w klasie C.
Klasy B i E nie osiągnęły spodziewanych przyrostów wiedzy, natomiast w klasie C
zdecydowanie wysoka jest edukacyjna wartość dodana w części humanistycznej.
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Rysunek 22. Zróżnicowanie EWD w klasach
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W poszczególnych klasach uczniowie mieli porównywalny potencjał na wejściu (tabela
22.), liczebność klas też była porównywalna – od 23 do 27 uczniów.
W przeprowadzonym wywiadzie dyrektorka omawianego Gimnazjum tłumaczyła
zróżnicowanie EWD znaczną liczbą uczniów z orzeczeniami poradni psychologicznopedagogicznej w klasie B. Wyjaśniała, że deficyty uczniów mocno uzewnętrzniły się
podczas nauki w gimnazjum, stąd być może niskie EWD w obu częściach egzaminu
w tej klasie.
Pod koniec rozmowy okazało się, że pani dyrektor pracuje dopiero od roku i zaproponowała wyjaśnienie wszelkich wątpliwości ze swoją zastępczynią, która zajmuje się
analizowaniem wyników nauczania. Pani wicedyrektor potwierdziła problemy z pracą
w klasie o bardzo niskiej edukacyjnej wartości dodanej (klasa B), natomiast stwierdziła,
że nie było tam uczniów z orzeczeniami wydanymi przez PPP. Według słów pani
wicedyrektor, klasa B sprawiała problemy wychowawcze, uczniowie wagarowali.
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W tym oddziale nie były w pełni realizowane przedmiotowe programy nauczania. Od
drugiej klasy gimnazjum próbowano zastosować program naprawczy, którego praktycznym jedynym postulatem był apel do nauczycieli uczących w klasie B, aby „nie
zadawano dużych partii materiału”. Nie zdecydowano się na zmianę prowadzących
zajęcia przedmiotowe w tej klasie, ani na zmianę wychowawcy. Kontakt z rodzicami,
według słów pani wicedyrektor, był utrudniony.
EWD w grupie uczniów dojeżdżających
Zdecydowana większość uczniów Gimnazjum C uczęszcza do szkoły podstawowej (SP
C) w tej samej miejscowości. W roku 2005 na 117 absolwentów tylko 24 pochodziło
z okolicznych wiosek i miejscowości.
Tabela 17. Szkoły podstawowe, do których uczęszczali absolwenci Gimnazjum C
(rocznik 2004/2004)
Nazwa szkoły
podstawowej

A

B

C

D

E

Liczba
uczniów

SP1

0

2

0

0

0

2

SP2

0

0

0

0

1

1

SP3

0

0

0

1

0

1

SP4

0

2

0

0

0

2

SP5

0

0

1

3

0

4

SP6

0

0

0

5

1

6

SP7

6

0

0

0

1

7

SP8

0

0

0

0

1

1

SP C

17

17

26

13

20

93

We wszystkich klasach uczniowie, którzy wcześniej chodzili do SP w tej samej miejscowości, w której znajduje się Gimnazjum C, stanowią większość.
Poniżej przedstawiam wskaźnik EWD dla roku 2005 dla uczniów ze szkoły podstawowej w tej samej miejscowości C oraz z okolicznych wiosek i miasteczek.
Rysunek 23. Zróżnicowanie EWD na uczniów miejscowych i dojeżdżających (sesja
2004/2004)
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EWD i 90% przedziały ufności
dla uczniów dojeżdżających
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Uczniowie, którzy wcześniej uczęszczali do innych szkół podstawowych, osiągają
niższy wskaźnik EWD, jednak nie można stwierdzić zasadniczego zróżnicowania, gdyż
przedziały ufności się pokrywają.
Przejdźmy do danych z 2006 roku.
Tabela 18. Szkoły podstawowe, do których uczęszczali absolwenci Gimnazjum C
(rocznik 2005/2006)
Nazwa szkoły
podstawowej

A

B

C

D

E

Liczba
uczniów

SP1

0

4

0

0

0

4

SP2

0

0

1

0

0

1

SP3

0

0

0

1

0

1

SP4

0

0

3

0

0

3

SP5

0

4

0

1

0

5

SP6

0

5

0

7

0

12

SP7

0

0

0

1

12

13

SP8

0

0

0

1

0

1

SP9

0

0

1

0

0

1

SP10

0

0

0

0

1

1

SP C

26

12

22

16

10

86

Najwyższą edukacyjną wartość dodaną otrzymano w klasach A, C i D, w których
zdecydowaną większość stanowili uczniowie pochodzący z SP zlokalizowanej w tej
samej miejscowości co gimnazjum (SP C). W klasach B i E – o niskiej EWD – wśród
absolwentów gimnazjum uczniowie ze SP C stanowili mniej niż połowę.
Rada pedagogiczna dopatrywała się przyczyn problemów w nieodpowiednim przygotowaniu młodzieży przez wiejskie szkoły podstawowe. Szkoła Podstawowa w C, jak
twierdzą pedagodzy z Gimnazjum C, przygotowuje dobrze do dalszej nauki, natomiast
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okoliczne wiejskie szkoły nie uczą młodzieży, jak samodzielnie pracować. Uczniowie
dojeżdżający nie chcą zostawać na zajęciach wyrównawczych, ponoć nie ma problemów z późniejszym powrotem do domów, autobusy kursują często.
W kwestionariuszu ankiety oraz podczas rozmowy dyrekcja gimnazjum nie zaznaczyła,
że SP i Gimnazjum w C stanowią zespół i mieszczą się w jednym budynku. Informację
tę uzyskałam ze strony internetowej BIP Gminy C.
Rysunek 24. EWD w grupie uczniów miejscowych i dojeżdżających (sesja 2005/2006)
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Na przedstawionym wykresie widać sporą różnicę między EWD dla uczniów, którzy
chodzili wcześniej do SP C i dojeżdżających. Zarówno w części humanistycznej, jak
i matematyczno-przyrodniczej, uczniowie z okolicznych szkół wypadają znacznie
poniżej wartości oczekiwanej. Jeżeli porównamy edukacyjną wartość dodaną dla obu
tych grup uczniów w latach 2005 i 2006 (rysunek 23. i rysunek 24.), widać coraz
słabszą efektywność pracy z uczniami, którzy ukończyli okoliczne szkoły podstawowe.
Ciekawe, czy podobne tendencje powtórzą się po egzaminie w 2007 roku.
Jednak już dziś wydaje się rozsądne, aby w gimnazjum wypracowano strategię pracy
z uczniami dojeżdżającymi. Być może pomocne byłyby zajęcia integracyjne na początku klasy I w gimnazjum oraz inne formy aktywizowania tej młodzieży.
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Roman Dolata

Krytyczna analiza metody edukacyjnej wartości
dodanej
Wprowadzenie
Rozważania dotyczące edukacyjnej wartości dodanej (EWD) kończy materiał prezentujący krytyczną analizę tej metody. Zostaną przedyskutowane zarówno pozytywne, jak
i negatywne jej cechy. W opracowaniu tym nie będziemy nawiązywać do problemów
związanych ze zmiennością wskaźnika EWD w czasie i jego trafnością (zagadnienia te
zostały obszernie omówione w poprzednich rozdziałach).
Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest narzędziem polityki oświatowej. Może być
rozpatrywana w ogólnym kontekście polityki poprawiania jakości oświaty przez
mechanizmy rozliczania szkoły na podstawie wymiernych wskaźników oraz w bardziej
swoistym otoczeniu problemów pojawiających się wszędzie tam, gdzie tworzy się
rynek usług edukacyjnych i szkoły zaczynają ze sobą konkurować o uczniów.
Najbardziej fundamentalny spór o metodę edukacyjnej wartości dodanej wiąże się
z pytaniem o kształt polskiego systemu oświaty. Czy wzmacniać tendencje decentralistyczne, pluralizm programowy i zakorzenianie się szkoły w lokalnej społeczności,
czy uruchamiać mechanizmy rynkowe w oświacie, zrezygnować z rejonizacji, postawić
na rywalizację i regulację oświaty przez wybory rodziców-klientów, czy też znów
centralizować i wzmacniać tendencje uniformistyczne przez, na przykład, wzmacnianie
systemu egzaminów państwowych (por. What schools for the future? 2001). Z pewnością EWD wpisuje się raczej w tendencje centralistyczne i choć znalazłaby swoje
miejsce również w liberalnej wizji oświaty, z pewnością kłóci się ze strategią pierwszą.
Z jednej strony wizja szkoły otwartej na różnorodne, często subtelne „impulsy
sterujące”, płynące od różnych partnerów społecznych szkoły w jej lokalnym środowisku. Z drugiej strony szkoła poddana jednolitemu, silnemu nadzorowi pedagogicznemu,
którego orężem staje się nowy wskaźnik jakości szkoły – edukacyjna wartość dodana.
Choć strategia centralistyczna na pierwszy rzut oka wygląda odpychająco, pamiętajmy,
że tak kluczowy cel polityki oświatowej, jak podtrzymywanie spójności społecznej,
a w tym polityka równych szans edukacyjnych, nie da się skutecznie realizować
zarówno w obrębie strategii wspólnotowej, jak i rynkowej. Zarówno szkoła-element
wspólnoty lokalnej, jak i szkoła-dostawca usług nie gwarantuje realizacji tych celów.
Te dylematy to najszersze tło dyskusji o metodzie edukacyjnej wartości dodanej.
Oczywiście wyczerpujące ich rozważenie przekracza ramy tego raportu. Należy jednak
o nich pamiętać, gdy będziemy omawiać wybrane problemy związane z EWD.
Opracowanie składa się z 5 części. Najpierw przedstawimy przykład dyskusji prowadzonych wokół EWD w kraju o najbogatszej tradycji stosowania tej metody – USA. Na
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przykładzie stanu Tennessee przedstawimy argumentację twórców metody oraz formułowane argumenty krytyczne, głównie związane z problematyką równości szans edukacyjnych. Następnie zgodnie z porządkiem znanym z metody SWOT przedstawimy
kolejno mocne strony, potencjalne korzyści, słabe strony oraz potencjalne zagrożenia
związane z wprowadzeniem metody EWD w Polsce.
Tennessee Value-Added Assessment System – przykład polemicznej dyskusji
wokół EWD w USA
W kontekście rozważań nad użytecznością metody edukacyjnej wartości dodanej warto
wspomnieć o Tennessee Value-Added Assessment System (TVAAS) i dyskusji, jaki
wywołał w USA. Za głównego twórcę systemu uważany jest W. Sanders, statystyk
związany z naukami rolniczymi (Sanders i inni 1997). Sanders opracował metodę, która
ideowo pokrewna jest z innymi sposobami szacowania wartości dodanej. Autor przyjął
założenie, że można oddzielić wpływ czynników pozaszkolnych od wpływu jakości
nauczania, śledząc indywidualne wzory wykonania przez uczniów standaryzowanych
testów osiągnięć szkolnych. Na przykład, jeżeli wykonanie testów przez danego ucznia
przez kilka kolejnych lat lokowało się między 30 a 40 centylem, by nagle skoczyć do 60
centyla, i ta gwałtowna zmiana pokrywa się ze zmianą nauczyciela, to przyrost ten
można przypisać efektywności nauczania. Nie wdając się w szczegóły statystyczne
można powiedzieć, że w TVAAS oszacowanie wartości dodanej dokonywane jest na
podstawie odchyleń od indywidualnych wzorów wykonania przez uczniów
standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych: odstępstwa in plus lub in minus od
wzoru są przepisywane efektywności nauczyciela (oczywiście system taki może istnieć
tylko wtedy, gdy uczniowie dostatecznie często są oceniani przy pomocy
standaryzowanych testów – to założenie spełnione jest w USA). Trafność tego sposobu
kalkulowania wartości dodanej zależy od prawdziwości przyjętego założenia, że
indywidualne wzory wykonania testów osiągnięć szkolnych są stałe w czasie. W świetle
wiedzy psychologicznej o zmiennym tempie rozwoju jednostek założenie to wydaje się
wątpliwe, ale problem ten traci na znaczeniu, gdy stosujemy tę metodę dla szacowania
wartości dodanej dla całych grup – szkół lub klas – a nie poszczególnych jednostek.
Na podstawie dokonanych analiz, Sanders i współpracownicy doszli do wniosku, że
problem nierówności edukacyjnych da się rozwiązać metodami czysto edukacyjnymi.
Rozumowanie ich było następujące. Jeżeli różnica w przeciętnych osiągnięciach
szkolnych między dwoma grupami społecznymi, na przykład grupami uczniów z niższej i średniej klasy społecznej, wynosi 25 punktów testowych, a różnica między efektywnością nauczycieli o przeciętnej efektywności (50 centyl) i efektywności wysokiej
(np. 90 centyl) wynosi również 25 punktów testowych, to strategia kompensacyjna jest
bardzo prosta: należy efektywność nauczycieli pracującymi z uczniami z niższej klasy
społecznej (zakładamy, że na wyjściu jest to efektywność przeciętna, charakterystyczna
dla 50 centyla) podnieść do poziomu efektywności charakterystycznego dla 90 centyla. Ten skok efektywności przełoży się na zniesienie obserwowanej nierówności
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edukacyjnej. Wyobraźmy sobie, że informacje o efektywności poszczególnych nauczycieli i przeciętnej efektywności danej szkoły są upubliczniane, a rodzice zachęcani do
ich wykorzystywania przy wyborze szkoły. W takiej sytuacji należałoby się spodziewać
odpływu uczniów z klas i szkół o niższej efektywności do klas i placówek o wyższej
efektywności, co przełoży się na wzrost osiągnięć całej populacji. Jeżeli odpływ ten
dodatkowo uruchomiłby rywalizację, a więc doprowadziłby do wzrostu zaangażowania
i podwyższenia kwalifikacji przez słabszych nauczycieli, to – w połączeniu z bonusem
mniej licznych klas (efekt odpływu) – mogłoby to zaowocować wzrostem efektywności
i odzyskiwaniem rynku przez szkoły, w których notowano odpływ uczniów.
Przeciw trafności tego typu argumentacji można wysunąć wiele argumentów. R. Rothstein (2004) zwraca uwagę na kilka istotnych problemów. Po pierwsze, TVAAS,
posługując się pojęciem efektywności ufundowanym na metodzie wartości dodanej, nie
dostarcza informacji, jakie praktyki edukacyjne za tę efektywność odpowiadają.
Efektywność to wysokie wyniki w testach, wysokie wyniki w testach to efektywność.
Co zmienić w swoim działaniu, by podnieść swą efektywność? To pytanie pozostaje
bez odpowiedzi, a nauczycielom pozostaje działać zgodnie z najprostszą regułą: jeżeli
10 godzin metody A nie przynosi pożądanych wyników, zastosuję… 20 godzin metody
A. Cytowany Rothstein twierdzi, że wiara w możliwość dokonania w krótkim czasie
znaczącego postępu w umiejętnościach nauczycieli jest kompletnie nierealistyczna.
Naukom pedagogicznym bardzo daleko do dokonania przełomowych odkryć w tym
zakresie i nie ma żadnych podstaw, by wierzyć, że można w zakresie efektywności
uzyskiwać spektakularne zmiany w krótkim czasie. Oczywiście można twierdzić, że
postęp można dokonać przez eliminację nieefektywnych nauczycieli i szkół, ale ileż
szkół możemy zlikwidować, ilu nauczycieli zwolnić? Lepsze szkoły mają skończone
zasoby i ich możliwości absorpcji uczniów z gorszych szkół szybko się wyczerpią.
A jaki mechanizm zapewni, że nowe szkoły, nowi nauczyciele będą znacząco lepsi, od
tych, których mechanizm rywalizacji wyrzuci z rynku? Od mieszania herbata robi się
słodsza tylko wtedy, gdy przedtem dosypiemy cukru.
Po drugie, i ten argument wydaje się najważniejszy, TVAAS – jak i inne metody
szacowania wartości dodanej – opiera się na założeniu, że nie ma interakcji między
kapitałem kulturowym ucznia a skutecznością różnych sposobów nauczania. Jeżeli coś
jest dobre dla ucznia X, dobre będzie dla wszystkich uczniów, jeżeli coś przynosi
owoce w klasie IIIa, to będzie efektywne dla wszystkich klas. Założenie to jest w najwyższym stopniu wątpliwe. Istnieje wiele dowodów na rzecz hipotezy zgodności
kulturowej, który mówi, że nauczanie szkolne jest najbardziej efektywne wtedy, gdy
metody oddziaływania stosowane przez nauczyciela są zgodne z wzorcami uczenia się
znanymi dziecku z doświadczeń kulturowych (Vasta, Haith, Miller 1995). Argumentów
na rzecz trafności tej hipotezy dostarczyły w realiach polskich badania M. Karwowskiej-Struczyk (2000). Wykazała ona, że skuteczność różnych form przedszkolnych zajęć edukacyjnych w wspieraniu rozwoju dziecka – zgodnie z hipotezą zgodności
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kulturowej – zależy od statusu społecznego rodziny. Jeżeli hipoteza zgodności
kulturowej jest trafna, to zmiana szkoły przez dziecko z rodziny o innych wzorcach
kulturowych niż preferowane w nowej, „bardziej efektywnej” placówce, wcale nie musi
przynieść podwyższenia jego osiągnięć.
Z powyższych rozważań wyraźnie widać, że EWD nie jest doskonałym panaceum na
problemy współczesnej oświaty. Racjonalnie zbudowane wskaźniki jakości pracy
szkoły stosowane przez nadzór pedagogiczny mogą uruchomić procesy poprawy
efektywności nauczania. Jednak bez wiedzy nauczycieli, jak skutecznie nauczać, może
okazać się to niemożliwe. Ocena szkół ze względu na EWD może osłabić negatywne
skutki rywalizacji między szkołami, ale może się okazać narzędziem zbyt słabym.
Mocne strony metody edukacyjnej wartości dodanej
Krytyczną analizę metody EWD zacznijmy od przedstawienia głównych atutów tej
metody. Wskażemy na jej trzy główne mocne strony: ocenę efektywności nauczania
przy kontroli zasobów szkoły, wykorzystanie w ocenie danych z obiektywnych pomiarów osiągnięć szkolnych oraz integrację różnych danych o systemie szkolnym przy
formułowaniu ocen.
Ocena efektywności nauczania przy kontroli zasobów szkoły na wejściu
Wprowadzony w 2002 roku system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych
danych o osiągnięciach szkolnych. Dane te mogą być wykorzystywane do oceny
efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na
podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia
szkole ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest
uwarunkowany trzema grupami czynników:
indywidualnymi, takimi jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
społecznymi, takimi jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy
rówieśniczej,
szkolnymi, takimi jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania
czy warunki nauczania.
Jeżeli chcemy przeciętny wynik egzaminu dla danej szkoły interpretować jako miarę
efektywności nauczania, musimy wytrącić z wyniku wpływ tych czynników, których
szkoła nie może skutecznie kształtować. Powyższy wykres pozwala prześledzić, na jaki
błąd narażamy się, porównując szkoły ze względu na nieprzetworzony wynik egzaminu
zewnętrznego.
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Wykres 1. Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania
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W hipotetycznym porównaniu na powyższym wykresie przewaga szkoły A nad szkołą
B wynika z bardziej korzystnego układu czynników indywidualnych i środowiskowych.
Jeżeli z wyniku „wyjmiemy” to, co zależy od zdolności i społecznego środowiska,
ocena musi ulec zmianie – to szkoła B lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez
egzamin. Metodą, która pozwala tak przetworzyć wyniki egzaminów, by wyeliminować, a w każdym razie znacząco ograniczyć wpływ czynników indywidualnych
i społecznych, jest edukacyjna wartość dodana.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala w znacznym stopniu „oczyszczać” wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych,
na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.
Wykorzystanie w ocenie jakości nauczania obiektywnych danych z systemu
egzaminów zewnętrznych
Z pewnością siłą metody EWD jest wykorzystywanie wyników obiektywnych pomiarów osiągnięć szkolnych. Po pięciu latach prowadzenia egzaminów zewnętrznych przyzwyczailiśmy się do faktu istnienia porównywalnych danych o efektach nauczania.
Mimo wielu mankamentów samego pomiaru, jest to duża wartość, z której dopiero
uczymy się korzystać. EWD jest tylko jedną z metod, którą można stosować dzięki
istnieniu tego typu informacji.
Scalenie danych z różnych egzaminów i z kolejnych edycji
Metoda EWD wymusza scalenie danych z różnych poziomów egzaminowania i z kolejnych edycji egzaminów. Do tej pory dane z każdego egzaminu i każdej edycji były
analizowane w izolacji. Prace nad wartością dodaną wymuszają całościowe spojrzenie
na system egzaminacyjny, wymagają scalania baz danych i – chcąc nie chcąc – wydobywają na światło dzienne wszelkie niespójności, „grube szwy”, zarówno techniczne,
jak i merytoryczne. Spójność programowa, organizacyjna i informatyczna jest
warunkiem rozwoju metody EWD. Prace nad tą metodą dają nowe impulsy do prac
w tym kierunku.
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Choć katalog mocnych stron jest krótki, nie oznacza to, że metoda EWD jest słaba. Nie
o długość listy przecież tu chodzi, a ciężar gatunkowy zalet metody. A ten jest znaczny.
Potencjalne korzyści z wprowadzenia metody edukacyjnej wartości dodanej
Jak powiedzieliśmy we wstępie, metoda edukacyjnej wartości dodanej to narzędzie
polityki oświatowej. Osiągnięciu jakich celów może służyć metoda edukacyjnej wartości dodanej? Można wskazać na trzy cele:
Wyparcie z przestrzeni publicznej wyników surowych jako jedynej miary jakości
nauczania.
Łagodzenie negatywnych skutków konkurencji między szkołami, czyli
przeciwdziałanie selekcji na progu szkoły i efektowi zwanemu „spijaniem
śmietanki”.
Zmniejszenie poczucia ciągłej frustracji dobrych nauczycieli pracujących
w trudnych środowiskach oraz „odcięcie” słabych nauczycieli od obronnej
interpretacji niepowodzeń typu „ale z kim ja muszę pracować”.
Cele te są ze sobą powiązane, ale dla uporządkowania wywodu omówione zostaną
oddzielnie.
Słabość polskiej polityki oświatowej sprawia, że rozważania poniższe mają charakter
hipotetyczny. Celów powyższych nie znajdziemy w żadnych oficjalnych dokumentach.
Można jedynie domniemać, że są one dla polityków potencjalnie ważne.
Wyparcie z przestrzeni publicznej wyników surowych jako jedynej miary jakości
nauczania
Każda dojrzała polityka doskonalenia oświaty musi wykorzystywać zestaw dobrze
zdefiniowanych wskaźników jakości. Niektóre z nich będą miały charakter zewnętrzny
oraz ilościowy i wykorzystywać wyniki obiektywnych pomiarów, inne będą miały
charakter wewnętrzny oraz jakościowy i bazować na całościowych, popartych głębszym
wglądem w praktyki edukacyjne danej szkoły metodach diagnozy. System egzaminacyjny dostarcza obiektywnych danych ilościowych o poziomie osiągnięć uczniów.
Waga tych informacji egzaminacyjnych z perspektywy mechanizmów ewaluacji
zewnętrznej szkoły rośnie. Coraz częściej średni wynik szkoły uzyskany na egzaminie
staje się kryterium jej oceny przez otoczenie społeczne. Presja na wysokie wyniki
wzrasta.
W poprzednich podrozdziałach wskazywaliśmy, że traktowanie średniego wyniku
szkoły jako miary efektywności nauczania jest błędne. Ponieważ wyniki zależą również
od czynników, które są poza kontrolą szkoły, używanie nieprzetworzonych wyników
jako miary efektywności musi prowadzić do nieadekwatnych ocen. Jeżeli system
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oświaty chce skutecznie przeciwdziałać stosowaniu tej nieadekwatnej miary, musi
zaproponować lepszą alternatywę. Nie wystarcza komentarz do wyników egzaminów przestrzegający przed pochopnym ich wykorzystywaniem do oceny szkoły bez
rozpoznania kontekstów kształcenia. Należy zaproponować realną alternatywę. Edukacyjna wartość dodana jest takim rozwiązaniem. EWD jest oczywiście niedoskonałą, ale
zdecydowanie bardziej wartościową metodą oceny efektywności nauczania. Tylko
wprowadzenie do obiegu informacyjnego konkurencyjnego miernika jakości pozwoli formułować bardziej dojrzałe oceny i podejmować bardziej racjonalne decyzje
oświatowe.
Wprowadzenie EWD do zestawu ilościowych wskaźników jakości pracy szkoły tworzy
szansę bardziej celnego ukierunkowania presji, jakiej jest poddawana szkoła pod
wpływem wyników egzaminów zewnętrznych. Oczywiście jest to tylko szansa, nie
mamy żadnych gwarancji sukcesu. EWD realnie zacznie wpływać na oświatę, gdy
będzie kompetentnie wykorzystywane przez nadzór pedagogiczny, organy prowadzące,
media oraz rodziców. To pokazuje skalę niezbędnego wysiłku szkoleniowego i popularyzatorskiego.
Łagodzenie negatywnych skutków konkurencji między szkołami
Badania nad funkcjonowaniem systemów oświatowych, w których szkoły rywalizują
o uczniów i są finansowane zależnie od ich liczby (tzw. quasi-rynkowe mechanizmy
w oświacie), wskazują, że poza ewentualnymi korzyściami płynącymi z tych rozwiązań,
pojawiają się zagrożenia. Najczęściej wskazuje się na silne różnicowanie się systemu
szkół. Różnice między szkołami zwiększają się. Najsłabsze – z punktu widzenia
wyników uczniów na egzaminach końcowych – szkoły nie są eliminowane, ale z różnych powodów z coraz mniejszą liczbą uczniów trwają na rynku. Najlepsze placówki,
wykorzystując mechanizm zwany przez Anglosasów „spijaniem śmietanki”, umacniają
swoje pozycje. Różnicowanie to owocuje nasileniem segregacji społecznych w oświacie
i zagraża ważnemu celowi polityki oświatowej, jakim jest równość szans edukacyjnych
(por. Ball 1993, Gorard, Fitz 2000, Dolata 2002).
Czy w polskim systemie oświaty zachodzą takie procesy? Choć w żadnych oficjalnych
dokumentach nie znajdziemy deklaracji wprowadzania mechanizmów rynkowych do
oświaty, to zjawisko takie zachodzi. Niż demograficzny oraz liberalizacja zasady
rejonizacji, szczególnie w dużych miastach, doprowadziły do uruchomienia konkurencji. Przyjrzyjmy się skutkom tych procesów.
System egzaminów zewnętrznych poza szeregiem innych funkcji może pełnić funkcję
poznawczą. Analiza wyników pozwala rozpoznać ważne zjawiska dziejące się w polskiej oświacie. Poniżej przyjrzymy się procesowi różnicowania się systemu: dane egzaminacyjne z kolejnych lat pokazują, że w wypadku szkół zlokalizowanych w miastach
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wzrastają różnice między szkołami – szczególnie między gimnazjami – w zakresie
wyników egzaminacyjnych. Następuje wyraźna polaryzacja i dystans między najsłabszymi a najlepszymi szkołami rośnie.
Poniższy wykres pokazuje to zjawisko w wypadku szkół podstawowych. Dla całego
systemu oświaty oraz w rozbiciu na 4 grupy szkół obliczono, jaki procent zmienności
wyników sprawdzianu wiąże się z nauką w danej szkole. Dla szacowania tego procentu
użyto analizy wariancji (one-way ANOVA, szkoła jako czynnik losowy; procent
szacowany na podstawie stosunku korelacyjnego). Okazuje się, że generalnie w kraju
różnice między szkołami to około 10% całkowitej zmienności wyników sprawdzianu.
Dopełniające 90% to zmienność wyników w obrębie szkoły. Odsetki te prawie nie
zmieniają się w perspektywie lat 2002-2006. Widzimy jednak, że tendencje w szkołach
wielkomiejskich i wiejskich są odmienne. W wypadku szkół zlokalizowanych na wsi
zróżnicowanie międzyszkolne spada – choć w 2006 obserwujemy zmianę trendu.
Natomiast szkoły podstawowe w dużych miastach coraz bardziej zaczynają się od
siebie różnić. Dynamika tego procesu nie jest duża, ale przyrost o ok. 3 punkty
procentowe, to w tak krótkim czasie znacząca zmiana.

Wykres 2. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników sprawdzianów w latach 2002–2006
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Popatrzmy teraz na analogiczne zjawisko w wypadku gimnazjów. Zajmiemy się wynikami części humanistycznej, ponieważ czytelniej ukazują interesujący nas proces (choć
należy przyznać, że obraz wyłaniający się z danych z części matematyczno-przyrodniczej jest bardziej skomplikowany).
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Wykres 3. Międzyszkolne zróżnicowanie wyników egzaminu humanistycznego w latach
2002-2006 w zależności od lokalizacji gimnazjum. Na podstawie danych CKE
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Widzimy, że choć w 2002 roku zróżnicowanie gimnazjów było na niewiele wyższym
poziomie niż w wypadku szkół podstawowych, to w kolejnych latach obserwujemy
wzrost, który w sumie winduje wskaźnik do poziomu 15 punktów procentowych.
Widzimy też, że procesy polaryzacji gimnazjów zlokalizowanych w dużych miastach
mają znacznie większą dynamikę – wzrost wskaźnika z 14% do 24% to wręcz rewolucja. Oznacza to, że blisko ¼ zmienności wyników egzaminu gimnazjalnego w części
humanistycznej wiąże się z uczęszczaniem ucznia do danej szkoły.
Międzyszkolne zróżnicowanie osiągnięć szkolnych jest jednym z uznanych wskaźników równości szans edukacyjnych. Wysoka wartość tej miary oznacza, że szanse edukacyjne jednostki silnie zależą od tego, do jakiej szkoły przyjdzie mu uczęszczać. Taka
interpretacja międzyszkolnego zróżnicowania wyników egzaminów szkolnych nakazuje
przyjąć zaobserwowane tendencję z dużym niepokojem.
Jakie procesy są odpowiedzialne za różnicowanie się polskiej oświaty? Brak jest
danych, które by pozwoliły ilościowo wymierzyć wpływ potencjalnych czynników.
Prawdopodobnie procesy polaryzacji szkół wiążą z trzema zjawiskami. Pierwszy –
procesy segregacji społecznej i ekonomicznej – ma charakter ogólny i z oświatą wiąże
się pośrednio. Osoby o różnych statusach ekonomiczno-społecznych są coraz mniej
równomiernie rozlokowane w przestrzeni. Na stare podziały typu miasto-wieś nakładają
się nowe. W miastach tworzą się strefy bogactwa i getta ubóstwa. Te procesy znajdują
swoje odbicie w coraz bardziej zróżnicowanym składzie społecznym szkół.
Drugie zjawisko wpływające na różnicowanie się szkół jest efektem – szczególnie
w dużych miastach – mechanizmów rynkowych w oświacie. Orężem w walce konkurencyjnej stała się selekcja na wejściu do szkoły. Szkoły mające dobrą opinię
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przyciągają więcej chętnych, niż mają miejsc. Musząc i mogąc wybierać, wybierają tak,
by zapewnić sobie sukces na starcie. Przeanalizujmy ten mechanizm dokładniej.
Wyobraźmy sobie idealną sytuację, w której:
wszystkie szkoły istniejące na rynku są w zasięgu wyboru rodziny (transport,
finanse itp.),
wszyscy rodzice aktywnie wybierają szkołę dla swojego dziecka,
wszyscy rodzice opierają swój wybór na rankingu szkół wynikającym z wyników
szkół na egzaminach końcowych.
Dystrybucja wyborów jest w takim wypadku w pełni przewidywalna i prosta: wszyscy
wybierają szkołę najlepszą. Ale to nie koniec. Oczywiście szkoła nr 1 nie może przyjąć
wszystkich chętnych. Może przyjąć losowo, ale – co znacznie bardziej prawdopodobne
– zdecyduje się na selekcję. Kryterium może być pojedyncze – np. wyniki na egzaminie
końcowym w poprzedniej szkole, lub wielorakie – zlepek kilku kryterium. Może być
jasne i transparentne, lub mgliste i niejawne. W większości przypadków szkoła będzie
jednak podejmować decyzje selekcyjne ze względu na użyteczność dla przyszłej
pozycji szkoły w rankingu. Innymi słowy, szkoła zapewni sobie sukces na starcie,
a program wyboru szkoły przez rodziców przemieni się w program wyboru uczniów
przez szkołę. Ale na tym nie koniec. Pozostaje jeszcze zdecydowana większość kandydatów, którzy przez szkołę nr 1 zostali odrzuceni. Jeżeli sytuacja się powtórzy i wszyscy rodzice skierują swoje wybory w stronę kolejnej w rankingu placówki, to kolejną
warstwę śmietanki spije szkoła nr 2, itd. Ostatecznie dystrybucja uczniów między
szkołami nie będzie funkcją rodzicielskich wyborów, a pochodną rozkładu w populacji
uczniów cnót pożądanych przez szkoły. Ponieważ dystrybucja cnót jest skorelowana
z przynależnością statusową, mechanizm wyboru będzie prowadzić do silnej międzyszkolnej segregacji społecznej w oświacie. Zwróćmy też uwagę, że szkoły znajdujące
się wysoko w rankingu są w większym stopniu zainteresowane zachowywaniem swojej
renomy niż zwiększaniem liczby uczniów objętych „zbawiennym wpływem tej jakże
świetnej placówki”. Popularne szkoły szczególnie aktywnie będą „odpychać” wszelkie
przypadki mogące być zagrożeniem dla wysokich osiągnięć: niepełnosprawni,
uczniowie ze specjalnymi potrzebami, czy z problemami z dyscypliną, nie mają czego
szukać w tych szkołach. Nie możemy przyjmować zbyt wielu uczniów, bo to zagraża
poziomowi nauczania – to naturalny w tej sytuacji argument, który jednak obraca w
popiół nadzieje zwolenników rynku oświatowego.
Konkurencja między szkołami jest potencjalną przyczyną trzeciego zjawiska
odpowiedzialnego za polaryzację szkół – różnicowania się efektywności nauczania
w szkołach. By lepiej zrozumieć charakter mogących tu zachodzić procesów, wyobraźmy sobie prostą sytuację modelową. W mieście działają dwa gimnazja: A i B.
Gimnazjum A działa na osiedlu, gdzie mieszka wiele rodzin inteligenckich. Gimnazjum
B działa w rejonie miasta, gdzie mieszka więcej rodzin o relatywnie niższym statusie
społecznym. Skład społeczny uczniów w szkole A i B – zgodnie z zasadą rejonizacji –
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odzwierciedla te różnice. Przekładają się one na społeczne opinie o tych szkołach.
Pierwsza jest uważana za lepszą, o wyższym poziomie, druga za gorszą. Jeżeli teraz
odstąpimy od zasady rejonizacji, to jest wysoce prawdopodobne, że zrealizuje się jeden
z dwóch scenariuszy:
Rywalizacja o uczniów spowoduje mobilizację w szkole B. Bogatsza oferta edukacyjna i spektakularne sukcesy uczniów doprowadzą do zmiany wizerunku szkoły.
Stanie się ona bardziej atrakcyjna, co skłoni rodziców o wyższych aspiracjach
edukacyjnych do posyłania dzieci do tej właśnie szkoły. Nie doprowadzi to jednak
do wyludnienia szkoły A, bo ma ona fory w postaci mniejszej odległości do szkoły
(oczywiście z perspektywy uczniów z osiedla „inteligenckiego”). Po pewnym
czasie wytworzy się stan równowagi.
Pierwotna przewaga szkoły A doprowadzi do tego, że rodzice z rejonu działania
szkoły B mający wyższe aspiracje będą się ubiegać o przyjęcie dzieci do szkoły A.
Szkoła ta, wykorzystując koniunkturę, wprowadzi procedury selekcyjne – zacznie
przyjmować tylko te dzieci, które legitymują się wyższymi osiągnięciami. Dzięki
zapewnianiu sobie sukcesu „na starcie”, szkoła potwierdzi swój wizerunek dobrej
szkoły. Wraz z powiększaniem się przewagi nad szkołą B, o przyjęcie będzie
ubiegać się coraz więcej dzieci, które będą poddawane coraz silniejszej selekcji.
Praca w szkole A będzie dla nauczycieli bardziej prestiżowa i atrakcyjna. Być może
system motywacyjny wykorzystujący informacje o wynikach uczniów na egzaminach sprawi, że i wynagrodzenie nauczycieli w szkole A będzie trochę wyższe.
Z biegiem czasu zaczniemy obserwować przepływ kadry nauczycielskiej. W ten
sposób pętla się zamyka. Wcześniej czy później ulegnie zróżnicowaniu efektywność nauczania.
Nie ma chyba wątpliwości, który z powyższych scenariuszy jest bardziej prawdopodobny.
Opisywany proces różnicowania się szkół wymaga reakcji. Jeżeli zrezygnujemy z restrykcyjnych narzędzi polityki nakazowej – a wydaje się, że ten sposób uprawiania
polityki oświatowej ma dostatecznie dużo skutków ubocznych, by go porzucić – parametryczne zarządzanie z użyciem wskaźników edukacyjnej wartości dodanej wydaje
się potencjalnie skutecznym instrumentem osłabiania procesów różnicowania oświaty
i realizacji postulatu działań na rzecz spójności społecznej. Ocena szkoły na podstawie
edukacyjnej wartości dodanej powinna zmniejszyć nacisk na selekcję na wejściu do
szkoły, zaś ocena nauczycieli według tej miary powinna podnieść atrakcyjność pracy w
szkołach pracujących w mniej korzystnych warunkach społecznych. Oczywiście EWD
z pewnością nie zahamuje w krótkiej perspektywie czasowej segregacji społecznych
i ekonomicznych w skali makrospołecznej, ale w dłuższej perspektywie może przyczynić się do rewitalizacji szkół pracujących w społecznych gettach.
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Zmniejszenie poczucia ciągłej frustracji dobrych nauczycieli pracujących w trudnych środowiskach oraz „odcięcie” słabych nauczycieli od obronnej interpretacji
niepowodzeń typu „ale z kim ja muszę pracować”
Znaczne zróżnicowanie cywilizacyjne Polski, silna segregacja ekonomiczna i idące za
tym zróżnicowanie składu społecznego szkół sprawia, że duże grupy nauczycieli
pracują w trudnych środowiskach społecznych. Wprowadzenie egzaminów zewnętrznych unaoczniło różnice w wynikach końcowych szkół. Z pewnością istotnym problemem psychologicznym jest włączenie tych wyników w swoisty rachunek sukcesów
i porażek decydujący o tym, czy nauczyciel spostrzega swoją pracę jako satysfakcjonującą. Jeżeli dobry nauczyciel pracujący w trudnym środowisku przez kolejne lata
dostawał informację zwrotną, że jego uczniowie marnie wypadali na egzaminach, to
z pewnością poczucie satysfakcji – jeden z ważnych czynników zawodowej efektywności – musiało na tym ucierpieć. Edukacyjna wartość dodana może zmienić ten stan
rzeczy. Być może wielu dobrych nauczycieli po raz pierwszy, od kiedy zaistniały
egzaminy zewnętrzne, otrzyma jednoznaczny komunikat – Dobrze pracuję, osiągnięcia
moich uczniów są na miarę ich możliwości, wyniki jakie uzyskuję są lepsze niż innych
nauczycieli pracujących w podobnych warunkach.
Z drugiej strony słaby nauczyciel, którego uczniowie uzyskują wyniki poniżej ich możliwości, czyli edukacyjna wartość dodana jest niska, nie będą mogli sięgać po proste
wyjaśnienie – No tak, moi uczniowie są słabi. Nikt by z nimi więcej nie uzyskał.
Odcięcie od takiego obronnego tłumaczenia niskich wyników uczniów może uruchomić
zdrową konkurencję i próbę poprawy wyników. Równocześnie EWD da mocny argument tym, którzy nauczycieli oceniają.
Słabe strony metody edukacyjnej wartości dodanej
Lista słabych stron edukacyjnej wartości dodanej, jak i potencjalnych zagrożeń, jest
znacznie dłuższa od spisu aktywów metody. Nie oznacza to bynajmniej, że szala oceny
przechyla się w stronę negatywnej oceny metody EWD. Zdecydowanie nie. Dwa
kolejne rozdziały zawierają więcej punktów, bo rozwój metody wymaga diagnozy
słabości i kreślenia czarnych scenariuszy. Świadomość mankamentów i zagrożeń jest
niezbędna, by próbować racjonalnie z nimi walczyć. Niektóre problemy można rozwiązać w pełni, inne można minimalizować lub kompensować.
W tym rozdziale rozważymy słabe strony metody EWD. Niektóre z nich są związane ze
niedoskonałością systemy egzaminacyjnego w Polsce, inne są immanentnymi słabościami samej metody. Kolejno omówimy następujące problemy:
Brak ugruntowanego w teorii kształcenia modelu szacowania EWD i wątpliwości
co do trafności pomiaru osiągnięć za pomocą testów egzaminacyjnych.
Niska wartość instruktażowa ogólnych wskaźników EWD.
Efekt egzaminatora i problem ściągania.
Problem dysleksji.
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Brak ugruntowanego w teorii kształcenia modelu szacowania EWD i wątpliwości
co do trafności pomiaru osiągnięć za pomocą testów egzaminacyjnych
Jakość metody edukacyjnej wartości dodanej zależy od dwóch czynników, które są
wobec niej zewnętrzne. Są to program kształcenia i wiedza o czynnikach decydujących
o opanowywaniu przez uczniów celów kształcenia, co łącznie można nazwać teorią
kształcenia.
Dobry program kształcenia zwiera jasno opisane i dobrze uzasadnione cele. Program
taki powinien umożliwiać budowę trafnych testów osiągnięć szkolnych, których wyniki
można by interpretować zarówno ilościowo, jak i treściowo. Z tego punktu widzenia
konstruktorzy testów egzaminacyjnych – podstawy szacowania EWD – są w trudnej
sytuacji. Zarówno podstawa programowa, jak i standardy wymagań egzaminacyjnych –
podstawowe dokumenty programowe polskiej oświaty – nie są dobrym punktem
wyjścia do budowy testów. Obszerność programów, brak jednoznacznie wskazanych
priorytetów, brak klarownych standardów osiągnięć edukacyjnych, skazuje testy
egzaminacyjne na daleko posuniętą arbitralność, a wyniki na dyskredytującą krytykę.
Stworzenie mocnego fundamentu programowego jest z pewnością jednym z najważniejszych wyzwań stającym przed polską oświatą, a równocześnie warunkiem doskonalenia metody EWD.
Niepewność i fragmentaryczność naszej wiedzy o czynnikach decydujących o opanowaniu przez uczniów celów kształcenia nie jest problemem swoiście polskim. To
deficyt uniwersalny. Jakie zmienne włączyć do modelu szacowania EWD? Dobra teoria
powinna dostarczać wskazówek. Tak jednak się nie dzieje. Weźmy przykładowo
problem tzw. efektu rówieśników. Efekt rówieśników polega na tym, że na szeroko
rozumiane osiągnięcia szkolne ucznia mogą mieć wpływ jego rówieśnicy, z którymi
uczęszcza do szkoły/klasy. Jeżeli taki efekt faktycznie zachodzi, to – by skutecznie
kontrolować przy szacowaniu EWD wpływ czynników środowiskowych – należałoby
włączyć zmienną składu szkoły/klasy do modelu. Jednak dziesiątki badań wskazują, że
występowania tego efektu nie możemy być pewni. Być może stwierdzana korelacja jest
artefaktem lub korelacją pozorną. Dopóki nie mamy pewności, że istnieje autonomiczny
wpływ czynnika rówieśników na osiągnięcia szkolne ucznia, to włączenie tej zmiennej
grozi tym, że model będzie niedoszacowywał znaczenie efektywności nauczania.
Brak dobrej teorii dydaktycznej sprawia, że kształtowanie modelu szacowania EWD ma
intuicyjny charakter. Z jednej strony skromność danych i obawa przed dekompozycją
efektywności popycha ku prostym modelom uwzględniających tylko uprzednie
osiągnięcia ucznia, z drugiej strony duża liczba danych środowiskowych i chęć jak
najskuteczniejszego wytrącenia ich wpływu na wynik testu końcowego skłania do
złożonych modeli wielozmiennowych.
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Niska wartość instruktażowa ogólnych wskaźników EWD
We wstępnej części rozdziału pisaliśmy o kontrowersjach związanych z niską wartością
instruktażową Tennessee Value-Added Assessment System. Moja klasa ma niską wartość dodaną, ale co mam robić, by ją podnieść? Które cele kształcenia zaniedbałem?
Które metody nauczania odpowiadają za niską efektywność? Jakie metody okażą się
bardziej właściwe? Takie pytania zadawać sobie może nauczyciel. Czy metoda EWD
pozwoli odnaleźć odpowiedź? Na pytania metodyczne – nie. Ale pytanie związane
z zaniedbanymi obszarami edukacji może doczekać się odpowiedzi, jeżeli informację
o ogólnym EWD będziemy mogli dekomponować w wartościowy profil EWD w odniesieniu do dobrze zdefiniowanych celów kształcenia.
Struktura założona polskich testów egzaminacyjnych daje nadzieję na szeroki profil
EWD. Wyniki dla szkół komunikowane są zgodnie z wyróżnionymi w standardach
wymagań egzaminacyjnych obszarach. Ale czy struktura empiryczna testów potwierdza
strukturę założoną? Czy faktycznie np. w wypadku sprawdzianu po szkole podstawowej
możemy odpowiedzialnie wypowiadać się o poziomie umiejętności czytania, pisania,
rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce? Czy
cząstkowe wskaźniki egzaminacyjne są dostatecznie rzetelne i trafne?
Dotychczasowe analizy nie napawają optymizmem. K. Konarzewski (2004) zbadał
strukturę empiryczną testów gimnazjalnych i doszedł do następujących wniosków:
Struktura empiryczna testów gimnazjalnych w części matematyczno-przyrodniczej
nie jest powiązana ze strukturą założoną (standardy wymagań).
Analiza struktury empirycznej testów gimnazjalnych pozwala zaproponować
następującą klasyfikację zadań: Zadania typu Wytwórz oraz zadania typu
Zademonstruj. Drugi typ zawiera trzy podgrupy: Zademonstruj umiejętności,
Zademonstruj wiadomości, Zademonstruj programy.
Odkryta przez Konarzewskiego struktura testów gimnazjalnych jest interesująca, ale
problem polega na tym, że wyróżnione kategorie zadań mają psychologiczną interpretację i w związku z tym niską wartość instruktażową.
W trakcie prac nad modelem EWD dla gimnazjów przeprowadzono analogiczne analizy
na ogólnopolskich danych z egzaminu gimnazjalnego 2005.
Egzamin matematyczno-przyrodniczy
By poznać strukturę testu, wykonano analizę głównych składowych. Ze względu na zależny charakter zmiennych-czynności wyróżnionych w kilku zadaniach testu, w analizie
użyto ocen sumarycznych tych zadań. Na takie rozwiązanie pozwala zakładana struktura testu (poszczególne czynności składające się na rozwiązanie poszczególnych zadań
zostały w kartotece zakwalifikowane do tej samej nadrzędnej kategorii).
Analiza czynnikowa metodą głównych składowych, bez rotacji pokazała strukturę
czynnikową testu.
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Wykres 4. Procent wariancji wyjaśnianej przez kolejne czynniki. Test matematycznoprzyrodniczy
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Struktura empiryczna testu jest wyraźnie jednowymiarowa – pierwszy czynnik wyjaśnia
ponad 22% wariancji całkowitej, drugi już tylko około 5%. Oznacza to, że na podstawie
tego testu tak naprawdę możemy przekazać tylko jeden komunikat: ogólny wynik
w teście.
Mimo jednowymiarowości testu, można spróbować poszukać struktury powiązań między zadaniami. Z powodu otrzymanych wyników warto jednak sięgnąć po inną niż
analiza czynnikowa metodę odkrywania struktury. Najporęczniejszą w tym wypadku
metodą będzie analiza skupień (macierz korelacji Pearsona, metoda najdalszego sąsiedztwa). Dodatkową zaletą tej metody jest graficzna prezentacja wyniku, która
ułatwia intuicyjną interpretację wykrytej struktury powiązań między zadaniami.
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Wykres 5. Dendrogram. Wynik analizy skupień testu matematyczno-przyrodniczego

Dendryt powiązań wskazuje na rozmytą, trudno uchwytną strukturę powiązań. Nic
dziwnego, analiza czynnikowa „przestrzegała” nas – struktura jest zasadniczo jednowymiarowa. Na podstawie wyniku analizy skupień możemy jednak przy odrobinie
dobrej woli wyróżnić 2 duże grupy zadań. Pierwsze skupienie obejmuje 18 zadań,
drugie – 15 zadań. Pozostałe 2 zadania pozostają „na uboczu”, nie wchodząc do
żadnego skupienia.
Przejdźmy zatem do porównania struktury empirycznej i struktury zakładanej testu. Na
postawie kartoteki testu przypisano zadania do obszarów standardów. Przynależność
„standardową” poszczególnych zadań w wykrytych wiązkach przedstawia poniższa
tabela.
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Tabela 1. Struktura empiryczna a struktura zakładana testu matematycznoprzyrodniczego
Obszary standardów (w nawiasie nr standardu)
Skupienie

I
18 zadań

II
15 zadań

IV.
III.
II.
I.
Stosowanie Wyszukiwanie Wskazywanie Stosowanie
i opisywanie zintegrowanej
terminów, po- i stosowanie
wiedzy...
faktów...
informacji
jęć i procedur
z34 (3,2)
z33 (3,2)
z13 (3)
z17 (2)
z4 (2)

z25 (1)
z9 (2)
z24 (2)
z10 (2)

z31 (2)
z26 (2)
z29 (3)
z32 (2)
z22 (2)
z7 (1)

z5 (1)
z2 (2)
z3 (1)
z14 (2)
z1 (2)
z16 (1)

z12 (2)
z8 (2)
z18 (2)
z19 (2)
z11 (1)
z27 (2)
z23 (2)

z28 (3)
z6 (1)

z15 (1)
z21 (1)

bez przydziału
2 zadania
liczba zadań
w obszarze

z35 (2,4,5)
z20 (3)
z30 (1)

11

11

10

3

Powyższe zestawienie potwierdza ustalenia Konarzewskiego. Struktura empiryczna jest
w nikłym stopniu powiązana ze strukturą zakładaną testu. Nawet jeżeli skupimy uwagę
na jedynym, w miarę wyrazistym skupieniu zadań – grupa: z31, z34, z33, z35 – to
odnajdziemy tam „przedstawicieli” aż trzech obszarów standardów.
Na koniec analizy części matematyczno-przyrodniczej egzaminu przeprowadzimy
eksperyment statystyczny. Wyniki analizy głównych składowych wskazują na zasadniczo jednowymiarową strukturę testu. Czy jednak poza komunikatem w postaci wyniku ogólnego możemy z tego testu „wydusić” jeszcze jakieś inne informacje? Co się
stanie, gdy ze struktury danych „usuniemy” informację przenoszoną przez wynik
ogólny? By odpowiedzieć na to pytanie, użyto dobrze już nam znanej metody analizy
regresji. Wynik ogólny posłużył jako zmienna niezależna, wynik w danym zadaniu jako
zmienna zależna. Dla każdego ucznia i zadania utworzono macierz składającą się ze
wskaźników resztowych:
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reszta = wynik empiryczny w danym zadaniu uzyskany przez ucznia - wynik oczekiwany
w danym zadaniu na podstawie wyniku ucznia w całym teście
Reszty poddano analizie czynnikowej. Jeżeli przenoszą one jakąś informacje o dyspozycjach umysłowych ucznia, powinny utworzyć strukturę „drugiego rzędu”, swoistą
strukturę „ukrytą” testu. Wyniki przedstawia poniższy wykres i tabela.
Wykres 6. Analiza czynnikowa wskaźników resztowych testu matematyczno-przyrodniczego. Procent wariancji wyjaśnianej przez kolejne czynniki
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Wyniki analizy pokazują, że wskaźniki resztowe nie zawierają praktycznie żadnej
ustrukturowanej informacji. Jest to prawdopodobnie czysty „szum informacyjny”. Na
wszelki wypadek zobaczmy jednak, jaka jest zawartość tych dwóch „śladowych”
czynników.
Tabela 2. Analiza wskaźników resztowych testu matematyczno-przyrodniczego.
Dwuczynnikowe rozwiązanie czynnikowe. Analiza głównych składowych z rotacją
Varimax. Tylko zadania o ładunku czynnikowym >0,3
Nr zadania

Czynniki

zad_31

-0,54

-

zad_34

-0,52

-

zad_19

0,46

-

zad_18

0,43

-

zad_33

-0,34

-

zad_8

0,32

-

zad_29

-0,30

-

zad_3

-

-0,45

zad_2

-

-0,45
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zad_14

-

-0,39

zad_35

-

-0,39

zad_32

-

0,35

zad_1

-

-0,34

zad_20

-

0,31

zad_22

-

0,31

Rozwiązanie nie ma żadnej sensownej interpretacji dydaktycznej. Tworzące się kontrasty są prawdopodobnie odbiciem „opcji” zainteresowań uczniów.
Egzamin humanistyczny
Analogicznie jak w wypadku części matematyczno- przyrodniczej, zaczniemy od analizy czynnikowej. W tym wypadku nie włączono do analizy sumarycznych ocen zadań
złożonych. Po pierwsze, łatwiej w tym wypadku obronić tezy, że poszczególne kryteria
oceny są niezależne, po drugie, kryteria oceny jednego zadania były kwalifikowane do
różnych standardów. Z analizy wyłączono uczniów z dysleksją (9,5% populacji).
Wyniki analizy czynnikowej (metoda głównych składowych, bez rotacji) przedstawia
poniższy wykres.
Wykres 7. Procent wariancji wyjaśnianej przez kolejne czynniki. Test humanistyczny
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Również test humanistyczny na wyraźnie jednoczynnikową strukturę.
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Wykres 8. Dendrogram. Wynik analizy skupień testu humanistycznego

Przyjrzyjmy się strukturze empirycznej testu humanistycznego, zrekonstruowanej dzięki analizie skupień (macierz korelacji Pearsona, metoda najdalszego sąsiedztwa).
Na podstawie dendrogramu możemy wyróżnić 4 skupienia. Pierwsze obejmuje strukturalne i treściowe aspekty dłuższych wypowiedzi pisemnych. Czwarte skupienie to łatwo
interpretowalny zestaw zadań-kryteriów związanych z poprawnością językową
(głównie ortografia i interpunkcja). Skupienie drugie i trzecie są trudne do interpretacji.
Cztery zadania pozostają poza wyróżnionymi skupieniami.
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W wypadku testu humanistycznego trudno mówić o zgodności struktury empirycznej
i założonej. Struktura standardów sprawia, że trudno dokonać takiego porównania.
Z jednej strony dwa obszary standardów silnie skorelowane z formą zadania, z drugiej
16 standardów szczegółowych.
Przejeźdźmy do eksperymentu statystycznego ze wskaźnikami resztowymi. Metoda
analogiczna jak w części matematyczno-przyrodniczej.
Wykres 9. Analiza czynnikowa wskaźników resztowych testu humanistycznego Procent
wariancji wyjaśnianej przez kolejne czynniki
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Podobnie jak poprzednio, wyniki analizy pokazują, że wskaźniki resztowe nie zawierają
praktycznie żadnej ustrukturowanej informacji. Na wszelki wypadek i tu zobaczmy
jednak, jaka jest zawartość tych dwóch „śladowych” czynników.
Tabela 3. Analiza wskaźników resztowych testu humanistycznego. Dwuczynnikowe
rozwiązanie czynnikowe. Analiza głównych składowych z rotacją Varimax. Tylko
zadania o ładunku czynnikowym >0,3
Nr zadania
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Czynniki

zad33_2c

0,72

-

zad33_2d

0,64

-

zad33_2b

0,64

-

zad33_3b

0,58

-

zad33_1d

0,41

-

zad33_4a

-

0,54

zad33_4b

-

0,51

zad33_3a

-

0,43

zad32_4

-

0,38

W przeciwieństwie do wyników poprzedniego eksperymentu, otrzymane rozwiązanie
wydaje się mieć sensowną interpretację. Pierwszy czynnik obejmuje strukturalne i treściowe aspekty listu (zadanie 33), drugi czynnik obejmuje kryteria poprawności
językowej, głównie interpunkcyjnej i ortograficznej.
Wynik eksperymentu pokazuje, że w wypadku testu humanistycznego, oprócz ogólnej
informacji o poziomie wykonania całego testu, można pokusić się o dwa wskaźniki
uzupełniające. Ale pamiętajmy, że obejmowałyby one raptem ok. 9% wariancji pozostałej po wytrąceniu czynnika głównego.
Podsumowując analizy struktury empirycznej testów gimnazjalnych można powiedzieć,
że:
struktura testów jest zasadniczo jednoczynnikowa,
istniejąca, mało wydatna struktura powiązań między zadaniami pozostaje w luźnym
związku ze strukturą zakładaną (standardy wymagań).
Co oznaczają te wyniki dla problemu wartości instruktażowej EWD? Pokazują, że
jesteśmy „skazani” na posługiwanie się wynikiem ogólnym testu z utrzymaniem
podziału na część matematyczno-przyrodniczą i humanistyczną. Oczywiście szacowanie EWD dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej jest z punktu
widzenia funkcji instruktażowej lepszym rozwiązaniem niż jeden ogólny wskaźnik, ale
w przyszłości warto zmierzać w stronę wielowymiarowych testów, pozwalających
opisać rzetelnie i trafnie szersze spektrum osiągnięć szkolnych uczniów.
Efekt egzaminatora i problem ściągania
Testy egzaminacyjne zawierają dużą liczbę zadań otwartych, często bardzo złożonych.
Są one punktowane przez egzaminatorów. Sprawia to, że pojawia się dodatkowe źródło
błędów pomiaru, zwane efektem egzaminatora lub błędem sędziowania (por. Anastasi,
Urbina 1999, Dolata 2004). Wyróżnia się dwa rodzaje efektów egzaminatora: prosty
i interakcyjny. Prosty efekt egzaminatora polega na tym, że każdy z egzaminatorów
konsekwentnie – czyli tak samo dla każdej pracy, ale inaczej niż pozostali egzaminatorzy – ustala hipotetyczny punkt środkowy skali oceniania. Inaczej mówiąc, jeden
egzaminator jest bardziej surowy, inny bardziej szczodry w przydzielaniu punktów.
Trudniejszy do zdefiniowania jest efekt interakcji egzaminator x praca. Można go
zdefiniować negatywnie: jeżeli wykluczymy zróżnicowanie ocen pochodne wobec
jakości prac oraz wykluczymy zróżnicowane wynikające z prostego efektu egzaminatora, to pozostała wariancja ocen stanowi efekt interakcji. Definiując natomiast ten
efekt pozytywnie, możemy powiedzieć, że jest on wynikiem różnego stosowania skal
punktowania w odniesieniu do różnych prac. Innymi słowy, kryteria oceny zmieniają
się od pracy do pracy. Efekt interakcji egzaminator x praca jest znacznie bardziej
kłopotliwy niż prosty efekt egzaminatora. Po pierwsze dlatego, że pokazuje na
„głębszą” wadliwość sytemu oceniania. Po drugie, sposoby redukcji efektu interakcji są
bardziej kosztochłonne.
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Efekt egzaminatora zagraża metodzie edukacyjnej wartości dodanej na dwa sposoby.
Po pierwsze, efekt egzaminatora, podwyższając wariancję błędu, zmniejsza rzetelność
pomiarów. Ponieważ modele EWD wykorzystują przynajmniej dwukrotne pomiary,
błędy sumują się, zagrażając precyzji szacowania EWD.
Po drugie, prosty efekt egzaminatora może doprowadzić do znaczącego zniekształcenia
EWD dla danej szkoły lub całej grupy szkół.
Rozważmy hipoteczny przypadek małego gimnazjum X. Wyobraźmy sobie następujący
zbieg okoliczności. Uczniowie tej szkoły wywodzą się z tej samej szkoły podstawowej.
Na sprawdzianie ich prace trafiły do egzaminatora, który oceniał zadania otwarte – choć
zgodnie z kluczem – to jednak łagodniej niż inni. Po trzech latach ich testy egzaminacyjne trafiły do innego egzaminatora – pech chciał, że tym razem charakteryzowała
go skrajna surowość oceny. To złożenie się dwóch przeciwbieżnych prostych efektów
egzaminatora sprawia, że szansa gimnazjum X na wysokie EWD są zdecydowanie
niższe w stosunku do innych gimnazjów. Oczywiście odwrotny zbieg okoliczności prowadziłby z kolei do niezasłużenie wysokiego EWD.
Nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, jak często zdarzają się tego typu przypadki, jak
silnie efekt egzaminatora wpływa na EWD. By móc oszacować skalę zagrożenia,
należy wdrożyć system stałego monitorowania nasilenia efektu egzaminatora. Działania
takie nie są zresztą potrzebne tylko na potrzeby EWD, ale są warunkiem doskonalenia
testów egzaminacyjnych.
Choć nie potrafimy oszacować wpływy efektu egzaminatora na EWD szkoły, możemy
pokusić się o zbadanie zjawiska na poziomie OKE. Poniższe wykresy pokazują średnie
EWD dla ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych.
Wykres 10. Edukacyjna wartość dodana dla części humanistycznej (po lewej) i dla
części matematyczno-przyrodniczej (po prawej) dla poszczególnych OKE. Dane
dla 2006 r.
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Wyniki EWD wskazują na duże różnice w efektywności nauczania w poszczególnych
okręgach egzaminacyjnych. Największą różnicę obserwujemy w części matematycznoprzyrodniczej między OKE 7 a OKE 8 – około 3,5 pkt. To bardzo duża różnica. Gdyby
użyć skali centylowej EWD dla szkół, to wynik OKE 7 to 83 centyl, wynik OKE 8 to
31 centyl, czyli różnica 50 centyli! Czy jest możliwa tak drastyczna różnica w efektywności nauczania między okręgami egzaminacyjnymi? Zanim odpowiemy na to pytanie,
przyjrzyjmy się wynikom poniższych analiz.
Efekt egzaminatora powinno się badać na drodze eksperymentalnej – losowa próbka
testów powinna trafić do niezależnego sprawdzenia przez losową próbkę egzaminatorów. Jak już wspomniano, wynikami takich badań dla sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego jeszcze nie dysponujemy. Namiastką metody eksperymentalnej może
być analiza wykorzystująca fakt, że wynik testów egzaminacyjnych można podzielić na
dwa wskaźniki – wynik w zadaniach zamkniętych oraz wynik w zadaniach otwartych.
Następnie wykonujemy analizę regresji, w której zmienną wyjaśniającą jest wynik w
zadaniach zamkniętych, a zmienną wyjaśnianą wynik w zadaniach otwartych. Na
podstawie równania regresji wyznaczamy – podobnie jak w modelu EWD – reszty,
czyli różnice między faktycznym wynikiem w zadaniach otwartych a wynikiem
przewidywanym na podstawie wyniku w zadaniach zamkniętych. Taki wskaźnik
resztowy może być namiastką miary efektu egzaminatora. Dla pojedynczego ucznia lub
małej grupy jest to wskaźnik mało precyzyjny, ale dla dużych grup może być używana
jako pomocnicza miara efektu egzaminatora. Przy interpretacji musimy tylko pamiętać,
że jak każdy wskaźnik resztowy, jest on skorelowany ze zmienną wyjaśnianą, czyli
wynikiem w zadaniach otwartych.
Po tych wyjaśnieniach popatrzmy na wyniki analiz z zastosowaniem resztowego
wskaźnika efektu egzaminatora. Zacznijmy od przedstawienia korelacji między
wynikami w zadaniach zamkniętych i otwartych w analizowanych testach.
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Tabela 4. Korelacje Pearsona między wynikami w zadaniach zamkniętych i otwartych.
Sprawdzian 2003, GH 2006, GMP 2006
Sprawdzian, Sprawdzian,
zadania
zadania
zamknięte
otwarte

GH,
zadania
zamknięte

GH,
zadania
otwarte

GMP,
zadania
zamknięte

Sprawdzian
otwarte

0,610

-

-

-

-

GH_zamknięte

0,603

0,539

-

-

-

GH_otwarte

0,595

0,593

0,608

-

-

GMP_zamknięte

0,631

0,549

0,596

0,560

-

GMP_otwarte

0,638

0,587

0,571

0,628

0,735

Analiza korelacji pokazuje ciekawe – choć nie związane z problemem – zależności.
Najwyższą korelację między wynikiem w zadaniach zamkniętych i otwartych obserwujemy w wypadku egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej,
zdecydowanie niższą w wypadku sprawdzianu i egzaminu humanistycznego. Jeszcze
ciekawsze, że wynik w zadaniach zamkniętych na sprawdzianie jest lepszym – w porównaniu z częścią otwartą – predyktorem wyników gimnazjalnych, zarówno w zadaniach otwartych, jak i zamkniętych.
Przyjdźmy do interesującego nas problemu. Oszacowania efektów egzaminatora na
sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym pokazują poniższe wykresy. Dla ułatwienia
czytania efekt egzaminatora na sprawdzianie jest uwidoczniony na obu wykresach.
Wykres 10. Efekt egzaminatora na sprawdzianie 2003 i egzaminie gimnazjalnym 2006
w poszczególnych OKE
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Przyjrzyjmy się wynikom. Resztowy wskaźnik efektu egzaminatora dla sprawdzianu
dla poszczególnych OKE przybiera różne wartości. Najniższą wartość – czyli zaniżenie
ocen punktowych zadań otwartych – notujemy w OKE 7, najwyższą – czyli zawyżenie
ocen – w OKE 8. Różnica wynosi ponad 2 pkt (w skali wyników na sprawdzianie dla
zadań otwartych). To dużo. Widzimy, że ekstrema występują w dwóch okręgach o najwyższej i najniższej wartości EWD. Również wskaźniki resztowe dla humanistycznego
egzaminu gimnazjalnego silnie wahają się między poszczególnymi OKE. Najniższą
wartość notujemy w OKE 1, najwyższą w OKE 6. W tym wypadku różnica wynosi
około 2 pkt (w skali wyników na GH dla zadań otwartych). Najmniejsze wahania
między okręgami obserwujemy dla części matematyczno-przyrodniczej egzaminu
gimnazjalnego. Średnie wskaźników efektu egzaminatora mieszczą w stosunkowo
wąskim przedziale ± 0,4 pkt.
Jeżeli zestawimy wielkość efektów egzaminatora dla poszczególnych OKE, wniosek
nasuwa się w sposób nieubłagany. Wysokie EWD w OKE 7 w dużej mierze wynika
z silnego zaniżenia oszacowania potencjału edukacyjnego na progu gimnazjum (silnie
ujemny wskaźnik efektu egzaminatora na sprawdzianie) oraz niewielkiego zawyżenia
wyników na egzaminie końcowym. Analogicznie niska EWD dla OKE 8 wynika
w znacznej mierze z zawyżenia szacunku osiągnięć na progu gimnazjum i zaniżenia
wyniku na egzaminie końcowym (część humanistyczna) lub braku znaczącego efektu
egzaminatora (część matematyczno-przyrodnicza). Również relatywnie niskie EWD
w części humanistycznej w OKE 1 można tłumaczyć konfiguracją efektów
egzaminatora na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym.
Z pewnością nie wszystkie różnice między okręgami egzaminacyjnymi mają artefaktualne źródło. Ale dopóki nie potrafimy precyzyjne oszacować wielkości wpływu
efektu egzaminatora, należy ostrożnie interpretować występujące różnice. W wypadku
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EWD dla szkół wpływ efektu egzaminatora można by minimalizować przez losowy –
przynajmniej w obrębie danego OKE – przydział prac do sprawdzania dla poszczególnych egzaminatorów. Taka procedura pozwoliłaby unikać systematycznego błędu
egzaminatora związanego ze szkołą. Jednak odstąpienie od dotychczasowej praktyki
„pakietowego” przedzielania prac do oceny oznacza utrudnienia w walce z innym
wrogiem rzetelności – efektem ściągania. Sprawdzanie przez jednego egzaminatora
dużej puli testów z jednej szkoły ułatwia bowiem wykrywanie egzaminacyjnych
oszustw. To z pewności istotny dylemat. Oczywiście najwłaściwszym jego rozwiązaniem jest zminimalizowanie samego efektu przez doskonalenie procedur punktacji
oraz udoskonaleniem metod walki z oszustwami egzaminacyjnymi.
Na koniec analizy efektu egzaminatora zobaczmy, na ile zagraża nam ten problem
w zakresie systematycznych różnic między okręgami egzaminacyjnymi w punktacji
zadań otwartych na sprawdzianie. Ponieważ w modelach szacowania EWD w kolejnych
latach wykorzystywane będą wyniki sprawdzianu z lat 2004-2006, możemy już teraz
rozeznać skalę problemu. Stosując wykorzystaną w powyższych analizach przybliżoną metodę szacowania efektu egzaminatora za pomocą reszt, przejrzyjmy się skali
zjawiska.
Wykres 11. Efekt egzaminatora na sprawdzianach 2004-2006 w poszczególnych OKE
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Wyniki przedstawione na powyższym wykresie dają powód do optymizmu. Średnie
mieszczą się w dość wąskim przedziale ± 0,37 pkt . Na szczęcie nie powtarzają się
silne wahania widoczne w 2003 roku.
Na koniec tego podrozdziału parę zdań o wpływie efektu ściągania na szacowanie
EWD. Potencjalna skala zagrożenia dla precyzji EWD jest w tym wypadku nie
mniejsza jak w wypadku efektu egzaminatora. I znów wyobraźmy sobie gimnazjum X,
do którego przeszli uczniowie z jednej szkoły podstawowej. Niedoskonała kontrola na
sprawdzianie owocuje zawyżeniem oszacowania poziomu osiągnięć uczniów na progu
gimnazjum, właściwe, rygorystyczne procedury na egzaminie gimnazjalnym prowadzą
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do rzetelnego pomiaru osiągnięć końcowych. Nawet jeżeli te osiągnięcia są wysokie,
zawyżenie wyników sprawdzaniu prowadzi do zaniżonego szacunku EWD.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że zarówno efekt egzaminatora, jak i ściągania, to
potencjalne zagrożenia dla precyzji szacowania EWD. Szczególnie, gdy błędy mają
systematyczny charakter, może dojść do wypaczenia EWD. Przeciwdziałanie powinno
polegać przede wszystkim na doskonaleniu samych procedur egzaminacyjnych, co
powinno przekładać się na wyższą rzetelność pomiaru. Jednak również metody
szacowania EWD powinny uwzględniać to zagrożenie. Poza bieżącym monitorowaniem efektu egzaminatora wydaje się, że wartą rozpatrzenia jest metoda szacowania
EWD na podstawie danych wieloletnich.
Problem dysleksji
Znaczącym problemem dla metod szacowania EWD jest istnienie w obrębie wersji
standardowej testów egzaminacyjnych wersji dla dyslektyków. Porównywalności
wyników zarówno na sprawdzianie, jak i na egzaminie gimnazjalnym, zagrażają dwa
elementy procedury testowania:
inny limit czasu,
inne zasady punktowania w niektórych zadaniach.
Dyslektycy mają prawo do dodatkowego czasu (plus 50% czasu podstawowego). Nie
wszyscy dyslektycy z tego prawa korzystają. W bazie danych brak jest informacji
o tym, czy dyslektyk wykorzystał zwykły, czy zwiększony limit czasu. Zwiększony
limit czasu oznacza nie tylko ułatwienie testu, ale w przypadku niektórych zadań
również „przesunięcie” znaczeniowe. Innymi słowy, test z wydłużonym czasem może
mierzyć co innego, niż test z limitem standardowym.
Inny problem, to różnice – szczególnie w wypadku sprawdzianu – w schematach punktacji. Różnice te oznaczają, że te same liczby znaczą co innego.
Podsumowując, z psychometrycznego punktu widzenia test w wersji podstawowej i dla
dyslektyków to dwa różne testy.
Problem nieporównywalności wyników dyslektyków straciłby na znaczeniu, gdyby
odsetek takich przypadków w każdej szkole (klasie) był taki sam lub przynajmniej
zbliżony. Jednak nawet przy założeniu pełnej obiektywności orzekania o dysleksji
trudno oczekiwać, że zaobserwujemy taki rozkład. Załóżmy, że w całej populacji mamy
9,5 % prawdziwych dyslektyków (taki jest odsetek dyslektyków na egzaminie
gimnazjalnym 2005). Jakiego rozkładu odsetka dyslektyków w szkołach należy
oczekiwać? Dokładne oszacowanie rozkładu oczekiwanego jest trudne, ale można
przewidywać, że rozkład byłyby bardzo skośny. Jeżeli szkoła liczy 100 uczniów, to
prawdopodobieństwo, że wszyscy to dyslektycy, wynosi 0,095100. Odsetek zerowy ma
prawdopodobieństwo znacznie wyższe, bo 0,905100. Dla szkoły 10-osobowej to
odpowiednio 0,09510 i 0,90510. Z tego wynika, że rozkład będzie silnie skośny,
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a skrajnie wysokich i skrajnie niskich odsetków dyslektyków należy spodziewać się
raczej w szkołach małych.
Przyjrzyjmy się rozkładom empirycznym na sprawdzianach 2002-2005 i egzaminie
gimnazjalnym 2005.
Wykres 12. Rozkład odsetka dyslektyków w szkołach i jego dynamika w latach 20022005. Sprawdzian po szkole podstawowej
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Obserwowana nadreprezentacja na sprawdzianie szkół, w których nie ma dyslektyków,
wskazuje, że rozkład na pewno nie jest czysto losowy.
Wykres 13. Rozkład odsetka dyslektyków w szkołach. Egzamin gimnazjalny w roku 2005
60

odsetek gimnazjów

50
40
30
20
10
0
61-100%

51-60%

262

41-50%

31-40%

21-30%

11-20%

1-10%

0%

odsetek dyslektyków

Rozkład w wypadku gimnazjum jest bardziej zgodny z oczekiwanym (przy założeniu
losowości), choć w dalszym ciągu obserwujemy nadreprezentację szkół bez dyslektyków.
Sprawdźmy trafność przewidywania, że skrajne wartości odsetka dyslektyków zdarzać
się będą częściej w szkołach małych. Przyjrzyjmy się poniższemu wykresowi.
Wykres 14. Odsetek dyslektyków a wielkość szkoły
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Wykres potwierdza oczekiwania sformułowane na podstawie modelu losowego przydziału uczniów do szkół.
Podsumowując, rozkład dyslektyków pomiędzy szkołami jest bardzo nierównomierny
i choć posiada cechy zgodne z modelem losowym, to wyraźnie widać, że rozkład –
szczególnie w szkołach podstawowych – jest kształtowany również przez czynniki
nielosowe.
Choć w świetle wymagań teorii pomiaru wyniki dyslektyków i niedyslektyków są nieporównywalne, to waga problemu z punktu widzenia EWD byłaby mniejsza, gdyby
korelacja tej zmiennej z wynikiem egzaminu była nikła.
Analizy korelacji zmiennej dysleksja z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego pokazują, że związki są słabe. Zobaczmy, jak korelacja ta wygląda w wypadku
egzaminu gimnazjalnego 2005.
Diagram 1. Dysleksja jako cecha indywidualna a indywidualny wynik egzaminu:
procent wariancji wyniku egzaminu gimnazjalnego wyjaśniany przez zmienną dysleksja
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Analiza statystyczna (jednozmiennowa analiza wariancji, wskaźnik eta2) wykazuje, że
zmienna dysleksji kontroluje tylko ułamek procenta zmienności wyniku egzaminu.
Porównanie średnich wskazuje, że dyslektycy przewyższają niedyslektyków: w teście
humanistycznym o 1,6 pkt (0,18 odchylenia standardowego), a w teście matematycznoprzyrodniczym o 0,9 pkt (0,09 odchylenia standardowego).
Zanim przyjmiemy tezę, że korelacja dysleksji jest na tyle niska, iż czynnik ten
możemy zlekceważyć w metodzie szacowania EWD, zobaczmy, czy siła korelacji nie
zmienia się, gdy tę cechę indywidualną potraktujemy jako miarę zasobów grupowych
szkoły. Dla każdej szkoły utwórzmy zmienną odsetek dyslektyków w szkole i zobaczmy,
jaki procent zmienności wyniku egzaminu ta nowa zmienna kontroluje. Najpierw
oszacujmy ten procent na poziomie jednostkowym (kwadrat wskaźnika korelacji
Pearsona, współzmienność wyrażona w procentach).
Diagram 2. Odsetek dyslektyków w szkole a indywidualny wynik egzaminu: procent
wariancji wyniku egzaminu gimnazjalnego wyjaśniany przez zmienną odsetek
dyslektyków

Jak widzimy, dysleksja jako zmienna grupowa wyjaśnia znacznie większy procent
zmienności wyniku egzaminu. Ale w dalszym ciągu to tylko 1–2%. Jednak jest to
sygnał, że odsetek dyslektyków w szkole to zmienna o innej treści niż prosta suma
„dysleksji indywidualnych”. Gdyby diagnoza dysleksji była wynikiem li tylko obiektywnej diagnozy indywidualnej dyspozycji psychicznej, to nie widać powodu, by parametr grupowy – odsetek dyslektyków w szkole - wyjaśniał wyższy procent wariancji
wyniku egzaminu niż zmienna indywidualna – bycie lub nie bycie dyslektykiem. Innymi słowy jest to sygnał, że diagnoza dysleksji jest powiązana z charakterystykami
społecznymi powiązanymi z wynikiem egzaminu.
Opisany efekt jest jeszcze bardziej widoczny, gdy przejdziemy do analizy na poziomie
szkół. Niechaj każdą szkołę charakteryzują dwie zmienne: odsetek dyslektyków i średnia arytmetyczna wyniku egzaminu. Zależność między nimi pokazuje poniższy wykres.
Diagram 3. Odsetek dyslektyków a średni wynik egzaminu w szkole: procent wariancji
średnich szkolnych wyniku z egzaminu gimnazjalnego wyjaśniany przez zmienną
odsetek dyslektyków
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Widzimy, że na tym, grupowym poziomie analizy, dysleksja zaczyna być silnie powiązana z wynikiem egzaminu: 8-10% zmienności średniej wyniku egzaminu w szkole to
już znacząca zależność.
Nieporównywalność w sensie pomiarowym wyników dyslektyków i niedyslektyków,
nierównomierny rozkład liczby dyslektyków w szkołach oraz znaczący związek odsetka
dyslektyków w szkole z wynikiem indywidualnym ucznia i ze średnim wynikiem szkoły wskazują na konieczność uwzględnienia zmiennej dysleksja w analizach EWD.
Potencjalne zagrożenia związane z wprowadzeniem metody edukacyjnej wartości
dodanej
Krytyczną analizę metody EWD kończy omówienie potencjalnych zagrożeń dla systemu oświaty związanych z wprowadzeniem EWD. Omówione zostaną problemy
związane z niebezpieczeństwem niedoszacowania znaczenia efektywności nauczania,
nadinterpretacją niewielkich różnic między szkołami, nasileniem rywalizacji między
nauczycielami i szkołami oraz nauczaniem „pod testy” i oszustwami egzaminacyjnymi.
Niedoszacowanie znaczenia efektywności nauczania
Metoda edukacyjnej wartości dodanej zbudowana jest na założeniu, że zasoby szkoły,
takie jak uprzednie osiągnięcia szkolne ucznia, kapitał kulturowy rodziny czy
wyposażenie szkoły, nie są skorelowane z efektywnością nauczania. W zaproponowanych w tym raporcie modelach szacowania EWD explicite przyjęto założenie, że
wskaźniki resztowe, czyli indywidualne miary postępu, na podstawie których obliczamy EWD szkoły, mają być nieskorelowane z wynikiem egzaminacyjnym na wejściu.
Czy jest to założenie zasadne?
Gdyby przydział uczniów do szkół i klas był czysto losowy, powyższe założenie byłoby
do utrzymania. Ale oczywiście realna dystrybucja uczniów nie jest losowa. Zarówno
zróżnicowanie cywilizacyjne kraju, jak i aktywny wybór szkoły przez uczniów sprawia,
że należy się spodziewać, że wystąpi korelacja między zasobami szkoły a efektywnością nauczania. Prześledzimy hipotetyczny, zakłócający wpływ tego zjawiska na
szacowanie EWD na przykładzie gimnazjów i korelacji między wynikiem na sprawdzianie i jakością pracy nauczyciela.
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Wykres 15. Empiryczny a hipotetyczny (linia przerywana) związek między wynikiem na
sprawdzianie a rezultatem na humanistycznej części egzaminu gimnazjalnego (dane
z 2005 roku)
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Z pewnością jakość pracy nauczyciela jest kluczowym elementem efektywności nauczania. Czy uczeń o niskim i wysokim wyniku na sprawdzianie ma tę samą szansę na
trafienie do dobrego nauczyciela? Można się spierać, jak silna jest korelacja, ale chyba
nie ma wątpliwości, że szanse tych uczniów będą różne. Decydują o tym czynniki makrospołeczne, ale przede wszystkim quasirynkowe mechanizmy wyboru szkoły przez
uczniów. Jeżeli te szanse są różne i dobrzy uczniowie i dobrzy nauczyciele w swoisty
sposób się przyciągają, to po lewej stronie wykresu nadreprezentowani będą uczniowie
nauczani przez słabszych nauczycieli, po prawej uczniowie uczeni przez dobrych
nauczycieli. Ponieważ empiryczna linia regresji nie uwzględnia tego zjawiska – a jest
podstawą liczenia wskaźników resztowych – obliczony dla szkoły wskaźnik EWD
może być stronniczy.
Przy losowym przydziale uczniów do nauczycieli należałoby spodziewać się zmiany
kształtu zależności, nachylenie powinno być mniejsze. Ten hipotetyczny kształt linii
regresji na wykresie pokazuje linia przerywana.
Opisane zjawisko może powodować to, że edukacyjna wartość dodana dla szkół, w których nadreprezentowani byliby uczniowie o wysokich wynikach na sprawdzianie,
byłaby niedoszacowana. Innymi słowy, regresyjny model szacowania EWD „zjadałby”
część efektywności nauczania. Analogicznie w szkołach skupiających słabszych
uczniów, regresyjny model EWD może zawyżać oszacowanie efektywności nauczania.
Nie mamy empirycznej możliwości bezpośredniego zweryfikowania siły korelacji
między zasobami szkoły na wejściu a efektywnością nauczania. Pośrednie analizy nie
potwierdzają jego istnienia. Na przykład, jeżeli za korelację wyniku na sprawdzianie
i jakości pracy szkoły odpowiadałyby mechanizmy rynkowe – wybór szkoły przez
ucznia – to należałoby się spodziewać, że korelacja między wynikiem sprawdzianu
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a rezultatem egzaminu gimnazjalnym będzie wyższa w dużych miastach, niższa na wsi.
Tak jednak nie jest. Nachylenie linii regresji nie zależy od lokalizacji szkoły.
Wydaje się, że przyjęcie upraszczającego założenia o korelacji między wynikiem na
sprawdzianie a wartością wskaźnika resztowego jest przy obecnym stanie wiedzy
jedynym bezpiecznym rozwiązaniem. Jednak oznacza to, że metodę EWD należy
wprowadzać z dużą ostrożnością i należy empirycznie testować jej trafność. Oznacza to
również, że nie należy pochopnie do modeli EWD włączyć nowych zmiennych, takich
jak wskaźniki wyposażenia szkoły, statusu społecznego rodziców czy składu klasy
szkolnej, bo może to pogłębiać opisywany efekt niedoszacowania znaczenia efektywności nauczania. W skrajnym przypadku mogłoby się okazać, że po wprowadzeniu do modelu szacowania EWD wszystkich możliwych czynników indywidualnych
i środowiskowych, doszlibyśmy do wniosku, że wszystkie szkoły mają identyczną
efektywność.
Nadinterpretacja niewielkich różnic EWD między szkołami
Liczby zachęcają do porównań. Punktowe szacowanie EWD sprzyja prostym porównaniom. Szkoła A ma wyższe EWD niż szkoła B. Jest więc lepsza. To pochopna ocena.
Należy pamiętać, że szacunki EWD obarczone są dwojakim błędem. Po pierwsze,
błędem pomiaru na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Po drugie, błędem
próbkowania – absolwenci danego rocznika są tylko próbą uczniów szkoły, na podstawie której wypowiadamy się o efektywności nauczania w danym gimnazjum. Gdy
szkoła jest mała, precyzja szacowania EWD jest niewielka. A tych szkół mamy w polskim systemie oświaty dużo. Popatrzmy na poniższy wykres.
Wykres 16. Skumulowany rozkład procentowy gimnazjów ze względu na ich wielkość
(liczba uczniów przestępujących do egzaminu). Dane z 2005 r.
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Ponad 4% gimnazjów to placówki, w których w 2005 roku do egzaminu przystąpiło nie
więcej niż 10 uczniów. Ponad 21% to szkoły, dla których EWD musielibyśmy
szacować na próbce nie większej niż 30 uczniów. Dlatego tak ważne jest przedziałowe
szacowanie EWD. Wyznaczone dla EWD przedziały ufności możemy traktować jako
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regułę decyzyjną. Jeżeli chcemy w sposób odpowiedzialny formułować na podstawie
EWD oceny typu szkoła A lepiej uczy w zakresie sprawdzanym przez egzamin
gimnazjalnym od szkoły B, to warto wiedzieć, jakie jest ryzyko popełnienia błędu.
Przydziały ufności pozwalają nam to ryzyko oszacować. Jeżeli wyznaczymy 95%
przedziały ufności EWD dla porównywanych szkół i przedziały te są rozłączne, to
ryzyko sformułowania nietrafnej oceny jest niewielkie – poniżej 5%. Gdy przedziały
częściowo pokrywają się, formułowanie oceny staje się bardziej ryzykowane. Jeżeli
ocena jest doniosła i brzemienna w skutki – należy się od niej powstrzymać.
Duża liczba małych szkół jest ważnym argumentem na rzecz szacowania EWD nie dla
danych jednorocznych, a wieloletnich. Przyjęcie okresu trzyletniego (pełny cykl
kształcenia w gimnazjum) pozwoli zwiększyć precyzję szacowania EWD. Już w 2007
roku będziemy mogli obliczać EWD na podstawie danych 2005–2007 (sprawdzian –
lata 2002–2004). W roku 2008 szacunki mogą być oparte na danych z lat 2005–2008,
itd. Wprowadzenie takich wskaźników ciągnionych pozostaje w zgodzie z ogólną
zasadą, że ocena jakości nauczania powinna być prowadzona w długiej perspektywie
czasowej.
Nasilenie rywalizacji między nauczycielami i szkołami
Publikując informację o EWD szkół należy rozważyć wszelkie możliwe konsekwencje,
również te mniej oczywiste. Analiza doświadczeń z upublicznianiem wyników szkół
(van Petegem i in. 2005) wskazuje, że niezależnie od rodzaju wskaźników, polityka
rozliczalności wywołuje lub zaostrza konkurencję między nauczycielami i szkołami.
Rywalizacja może zaowocować poprawą jakości nauczania, ale może mieć też negatywne skutki. Wdrażanie programów naprawczych w skali szkoły wymaga współpracy
między nauczycielami, konkurencja może tę kooperację utrudnić. Rywalizacja między
szkołami też może mieć dwojakie skutki – wzrost efektywności lub zawistne chronienie
własnych pomysłów i niechęć do współpracy między szkołami. Wymiana doświadczeń,
wspólne przedsięwzięcia stają się niebezpieczne, bo są okazją do „przemysłowego
szpiegostwa”. To oczywiście wyolbrzymione przedstawienie problemu, ale i takie czarne scenariusze należy kreślić, by zawczasu ich realizacji przeciwdziałać.
Nasilenie nauczania „pod testy” i zwiększenie presji na oszustwa egzaminacyjne
Nauczanie „pod testy” i zwiększenie presji na oszustwa egzaminacyjne, to zagrożenia
związane z ewaluacyjną funkcją egzaminów zewnętrznych, niezależnie od tego, czy
używa się nieprzetworzonych wyników egzaminu, czy też wskaźników EWD. Jednak
metoda EWD może nasilić te zjawiska.
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Podsumowanie
W podsumowaniu przedstawione zostaną najważniejsze ustalenia zespołu badawczego
zajmującego się edukacyjną wartością dodaną oraz zarys planów na przyszłość.
Najważniejsze ustalenia zespołu
Metoda edukacyjnej wartości dodanej to instrument polityki oświatowej. Można
oceniać go w oderwaniu od innych narzędzi, ale bardziej racjonalne jest myślenie w
kategoriach porównawczych – czy instrument X jest lepszy od instrumentu Y? W realiach polskiego systemu oświatowego od 2002 roku zaczął funkcjonować system
egzaminów zewnętrznych – potężne narzędzie polityki oświatowej. Czy wykorzystujemy jego możliwości? Czy śledzimy realne skutki? To szerszy kontekst namysłu nad
znaczeniem metody EWD. Z niego wynika pytanie, czy wskaźniki EWD są lepszą
miarą efektywności nauczania w danej szkole niż średnia arytmetyczna wyniku egzaminu? Raport dostarcza wielu argumentów, które pozwalają odpowiedzieć twierdząco.
Metoda edukacyjnej wartości dodanej może być z powodzeniem stosowana do
oceny efektywności nauczania w gimnazjach i szkołach maturalnych w zakresie
sprawdzanym na egzaminach zewnętrznych. Tworzenie modeli szacowania EWD
dla gimnazjów weszło już w fazę pilotażową. W wypadku szkół maturalnych
potrzeba jeszcze dalszych prac, by doprowadzić metodę do fazy pilotażowej.
Ważną przeszkodą jest stopień skomplikowania formuły matury i jej niestabilność.
Dopiero okrzepnięcie matury, wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki i języka obcego na egzaminie gimnazjalnym, pozwoli konstruować w pełni wartościowe wskaźniki EWD dla szkół średnich.
Wskaźniki EWD wzbogacają repertuar miar jakości pracy szkoły i powinny być
traktowane jako komplementarne wobec nich.
Dysponujemy bardzo bogatym zestawem metod statystycznych szacowania EWD –
od najprostszych modeli regresyjnych, po wyrafinowane modele hierarchiczne.
W praktyce jednak różnice między oszacowaniami EWD za pomocą różnych metod
nie są duże. Znacznie ważniejsza jest dostępność i jakość danych – głównie
egzaminacyjnych – użytych w modelach szacowania EWD.
Wskaźniki EWD, obliczane na podstawie danych jednorocznych, są umiarkowanie
stabilne w czasie. Znacząca zmienność EWD szkoły w kolejnych latach pokazuje
z jednej strony konieczność szacowania przedziałowego tego wskaźnika (podawania EWD wraz z przedziałem ufności), z drugiej strony wyznacza kierunek prac nad
modelami statystycznymi. Dla potrzeb ewaluacji wewnątrzszkolnej mogą być
stosowane modele jednoroczne, lecz dla ewaluacji zewnętrznej należy stosować
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modele wieloletnie. Wydaje się, że z wielu względów optymalna perspektywa
czasowa obliczania ciągnionych wskaźników EWD to trzy lata.
Badania nad trafnością metody EWD w odniesieniu do gimnazjów wykazały, że
miary efektywności nauczania wykorzystujące metodę EWD są zdecydowanie
słabiej – w stosunku do nieprzetworzonych wyników egzaminów – powiązane
z uwarunkowaniami środowiskowymi pracy szkoły. Kontrola wpływu czynników
środowiskowych pozwala traktować EWD jako zdecydowanie lepszą miarę
efektywności nauczania. Jednak brak mocnych argumentów na rzecz prawomocności uogólniania znaczenia wskaźnika EWD na całość procesu dydaktycznego.
Badania wskazały, że istnieją znaczące korelacje EWD z niezależnymi miarami
jakości nauczania, ale pokazały również, że wiele empirycznych wskaźników jakości opartych na opiniach i ocenach uczniów i rodziców, nie potwierdza jednoznacznie przewagi miar EWD nad surowymi wynikami egzaminów. Dopóki dalsze
badania nie dostarczą mocnych przesłanek dla takich uogólnień, należy wskaźniki
EWD interpretować jako miarę efektywności nauczania w zakresie sprawdzanym
na egzaminach zewnętrznych. By podkreślić tę zawężającą interpretację, warto
rozważyć zastąpienie powszechnie na świecie stosowanej nazwy edukacyjna
wartość dodana terminem egzaminacyjna wartość dodana.
Metoda EWD to ważne narzędzie polityki oświatowej. Pozwala oceniać skuteczność działań innowacyjnych prowadzonych w skali regionu, gminy czy szkoły. Ale
przede wszystkim jest instrumentem kontroli jakości pracy szkół. W ewaluacji
zewnętrznej metoda EWD powinna być używana do identyfikacji placówek
o szczególnie niskiej lub szczególnie wysokiej efektywności nauczania, określonej
na podstawie wskaźników wieloletnich. Identyfikacja tych pierwszych powinna
prowadzić do uruchamiania działań naprawczych ze strony nadzoru pedagogicznego, rozpoznanie najlepszych placówek pozwala niearbitralnie wybierać szkoły,
które mogą być źródłem inspiracji dla innych.
Metoda EWD może być z powodzeniem stosowana do ewaluacji wewnątrzszkolnej.
EWD pozwala analizować takie problemy jak:
–

efektywność nauczania w poszczególnych klasach,

–

skutki segregacyjnych metod dzielenia uczniów na oddziały,

–

problemy równości szans edukacyjnych różnych grup uczniów,

–

oceny skuteczności różnych działań zmierzających do podniesienia jakości
nauczania.

Krytyczna analiza metody EWD pozwoliła zidentyfikować kluczowe problemy
metody.
–

Jakość metody edukacyjnej wartości dodanej zależy od dwóch czynników,
które są wobec niej zewnętrzne. Są to program kształcenia oraz wiedza
o czynnikach decydujących o opanowywaniu przez uczniów celów kształcenia,
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co łącznie można nazwać teorią kształcenia. Tylko wtedy, gdy model
szacowania EWD jest zbudowany na dobrej teorii kształcenia, wskaźniki mogą
być w pełni wartościowe. Podstawowe zadanie do wykonania to rozwój
programów nauczania i doskonalenie testów egzaminacyjnych. Obecnie
wartość metody EWD jest ograniczona przez słabość standardów wymagań
egzaminacyjnych i – powiązaną z tym – problematyczną trafnością narzędzi
pomiarowych.
–

Wartość instruktażowa wskaźników EWD zależy od klarowności kryteriów
testowania i szerokości profilu osiągnięć badanych przez testy egzaminacyjne.
Obecna struktura testów pozwala obliczać jedynie bardzo ogólne, niezbyt
precyzyjnie opisane treściowo, wskaźniki efektywności.

–

Ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że takie zasoby szkoły, jak potencjał
edukacyjny uczniów, wyposażenie dydaktyczne czy korzystny skład społeczny
szkoły są powiązane z efektywnością nauczania, do modeli szacowania EWD
należy bardzo ostrożnie włączać dodatkowe zmienne. Choć mamy przykłady
stosowania tzw. modeli kontekstowych szacowania EWD (Anglia), to
rozwiązania takie należy wdrażać z dużą ostrożnością.

–

Precyzji wskaźników EWD zagraża niedostateczna rzetelność testów. Z punktu
widzenia metody EWD kluczowe są dwa źródła błędu pomiaru: efekt
egzaminatora i efekt ściągania.

–

Każda nowa informacja o jakości nauczania ma szansę wpływać na procesy
decyzyjne, gdy jest właściwie rozumiana. Oznacza to, że wdrożenie metody
EWD to wielkie przedsięwzięcie szkoleniowe. Bardzo dużo już w tym zakresie
zrobiono, jeszcze więcej jest do wykonania.

Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej w Polsce
Przedstawione w tym raporcie wyniki prac zespołu metodologicznego pracującego
w latach 2005–2007 przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wykazały, że metoda
edukacyjnej wartości dodanej może być z powodzeniem stosowana w realiach polskiego sytemu oświaty. Należy jednak pamiętać, że wykonano dopiero wstępne prace nad
aplikacją metody EWD w Polsce.
Rozwój metody EWD wymaga:
stworzenia struktur organizacyjnych i procedur pozwalających rozwijać metodę
EWD;
prowadzenia badań, dzięki którym poszerzymy naszą wiedzy o rozwoju edukacyjnym uczniów w polskim systemie oświaty. Pozwoli to na tworzenie lepszych,
lepiej teoretycznie uzasadnionych modeli szacowania EWD;
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prowadzenia prac związanych z tworzeniem i testowaniem modeli szacowania
EWD, zarówno dla celów praktycznych, jak i wypróbowywania nowych rozwiązań;
monitorowania skutków wprowadzania metody EWD;
przygotowania materiałów szkoleniowych i prowadzenia szkoleń dla potencjalnych
użytkowników metody.
Zewnętrznym wobec samej metody EWD warunkiem jej rozwoju jest doskonalenie
technik pomiaru osiągnięć szkolnych stosowanych na egzaminach zewnętrznych. Podwyższenie trafności i rzetelności testów egzaminacyjnych jest niezbędne dla stosowania
metody EWD do oceny efektywności nauczania.
Pokrótce przedstawimy zakres zadań, które należy wykonań w perspektywie najbliższych lat.
W zakresie działań organizacyjnych niezbędne jest utworzenie stałego zespołu
zajmującego się rozwojem metody EWD oraz zbudowanie zintegrowanej bazy
danych, obejmującej zarówno dane egzaminacyjne, jak i dane z Systemu Informacji
Oświatowej MEN (SIO). Obecnie integruje się potrzebne dane doraźnie, a brak
efektywnych procedur łączenia prowadzi do problemów organizacyjnych (czasochłonność) i merytorycznych (braki danych związane z kłopotami z integracją baz).
Warunkiem trafnego i rzetelnego szacowania EWD jest głębsze zrozumienie procesu rozwoju edukacyjnego uczniów. W tym celu należy zaprojektować i przeprowadzić wieloletnie badanie podłużne dynamiki i uwarunkowań osiągnięć szkolnych.
Badanie powinno dostarczyć danych do budowy modelu opisującego i wyjaśniającego trajektorie edukacyjne uczniów i modelu wyjaśniającego te trajektorie,
uwzględniającego czynniki indywidualne, rodzinne i szkolne. Pozwoliłyby to niearbitralnie proponować różne metody szacowania EWD.
Badania powinny mieć charakter podłużny i objąć 3 kohorty: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Głównym bieżącym zadaniem w ramach rozwoju metody EWD powinno być
tworzenie i testowanie modeli szacowania EWD dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz podjęcie prac nad modelem szacowania EWD dla szkół podstawowych.
Wprowadzanie EWD jako miary efektywności nauczania może wpływać na procesy różnicowania się systemu edukacji i poziom nierówności społecznych w oświacie. EWD może również wpływać na takie zjawiska, jak nauczanie „pod testy” czy
oszustwa egzaminacyjne. Należy więc monitorować wprowadzanie metody EWD,
śledząc zmiany w obszarze potencjalnych skutków. Warto również badać opinie
i stopień akceptacji metody EWD.
Wprowadzenie EWD rodzi konieczność podjęcia dużego wysiłku szkoleniowego.
Nowa metoda wymaga od użytkowników sporej wiedzy. Bez niej nowa informacja trafi
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w próżnię, a opacznie rozumiana, może prowadzić do zamętu. Działania szkoleniowe
powinny dotyczyć następujących kwestii:
opracowanie zasad wykorzystywania EWD w doskonaleniu edukacji na
poziomie szkoły,
opracowanie zasad wykorzystywania EWD przez nadzór kuratoryjny,
opracowanie zasad wykorzystywania EWD przez organy prowadzące,
przygotowanie i wydanie monografii nt. metody EWD w Polsce oraz wybór,
przetłumaczenie i wydanie zbioru tekstów nt. metody EWD w świecie,
przygotowanie pakietu szkoleniowego do kształcenia na kierunkach
nauczycielskich i studiach pedagogicznych.
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