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Wstęp

• Latem 2009 roku po raz pierwszy do publicznej 
wiadomości została przekazana informacja 
o efektywności nauczania w 6050 gimnazjach 
położonych na terenie 2473 gmin. 

• Uczyniono to za pośrednictwem strony 
internetowej www.cke.scholaris.pl. 

http://www.cke.scholaris.pl/




Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne to:

• wskaźniki EWD i trzyletnie wyniki egzaminów 
gimnazjalnych, 

• Informacje w formie graficznej charakteryzują 
gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne 
oraz efektywnośd nauczania, 

• formę graficzną uzupełniono komentarzem 
ułatwiającym odczytanie danych. 



Efektywnośd

• Efektywnośd rozumiemy jako wykorzystanie 
potencjału uczniowskiego (mierzonego 
wynikami sprawdzianu) 
w porównaniu ze szkołami o podobnych 
zasobach uczniowskich. 



Wskaźniki EWD

• Dają możliwośd wnioskowania o efektywności 
nauczania w gimnazjach w zakresie 
sprawdzanym egzaminem zewnętrznym. 

• na podstawie specjalnie dobranej próbki 
zadao można uogólnid wyniki na szerszą klasę 
zadao.



Publikowane charakterystyki gimnazjów  mają 
charakter  pilotażowy

• Już teraz warto pomyśled jak wykorzystad 
trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne do 
planowania rozwoju szkoły.

• W nauczaniu nie można uzyskad szybkich  
zmian w krótkim czasie, ale im szybciej 
zareagujemy, tym lepiej.  



Gimnazjum 1

Gimnazjum 3



Nowa odsłona trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych  od 29 września 2010r.

Prezentacja trzyletnich wskaźników EWD została wzbogacona o nowe elementy:

• obszar ufności jest wyrysowywany bardziej precyzyjnie: zostały poprawione
niedociągnięcia poprzedniej procedury 

• można obserwowad elipsę szkoły w stosunku do różnych układów 
odniesienia: kraj, województwo, powiat, gmina 

• można śledzid dynamikę zmian trzyletnich wskaźników EWD (na jednym 
wykresie!)  w kolejnych okresach czasowych 2006-2008, 2007-2009, 
2008-2010 

• można porównad szkołę ze względu na trzyletni wskaźnik EWD z innymi, 
wybranymi celowo, szkołami. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszych prezentacji: elipsy.ewd.edu.pl
Zespół EWD na XVI Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej

Przykłady poniżej

http://elipsy.ewd.edu.pl/


Nowe funkcjonalności



Nowe funkcjonalności



2006-2008 2008-2010

Nowe funkcjonalności



2006-2008 2008-2010



Informacje przydatne dla wizytatorów 
„ewaluatorów”

• To co pokazano na opublikowanych 
wykresach przypomina 
„wierzchołek góry lodowej” 
w stosunku do tych informacji, 
na temat jakości nauczania, które  
można uzyskad w szkole przy 
wykorzystaniu narzędzi, które 
zespół EWD dostarczył 
nauczycielom. 

• Mam tu na myśli zarówno 
jednoroczne kalkulatory EWD 
jak i kalkulator EWD Plus. 



Od czego zacząd w szkole

Wyłonid kilkuosobowy zespół nauczycieli, który wspólnie 
podejmie pracę analityczno-wyjaśniającą. 



Zapoznad się z literaturą przedmiotu 

• Dobór treści winien byd uzależniony od stanu 
aktualnej wiedzy poszczególnych nauczycieli. 





Odszukad graficzną informację z wynikami trzyletnich 
wskaźników egzaminacyjnych 

dla gimnazjum, którego wyniki planujemy 
analizowad. 

W tym celu należy „wejśd na stronę 
internetową” www.ewd.edu.pl

http://www.ewd.edu.pl/


Opisad efektywnośd nauczania w gimnazjum

zgodnie ze wskazówkami - Jak odczytywad wyniki 
z wykresów? 



Warto zadawad sobie pytania:

• Czy nasi nauczyciele znają informację dotyczącą 
trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych? 

• Czy znają ją organy prowadzące /nadzorujące szkołę 
lub rodzice?

• Czy efektywnośd nauczania w gimnazjum daje powody 
do zadowolenia z dotychczasowych rezultatów?

• W którym kierunku powinniśmy planowad rozwój 
szkoły? 

• Co zrobid, by utrzymad ewentualny wysoki poziom 
nauczania w kolejnych latach?

• Co zrobid, aby poprawid efektywnośd nauczania? 



Zaplanowad analizy z wykorzystaniem 
kalkulatora EWD PLUS  

Czego możemy się dowiedzied? www.ewd.edu.pl

http://www.ewd/


Wystąpid do właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej 

Z wnioskiem o przekazanie danych w formacie jak niżej



Ściągnąd program umożliwiający 
przeprowadzenie analiz ze strony www.ewd.edu.pl). 

• Patrz wskazówki do  pracy z programem 
ilustrowane materiałem filmowym. 

• Można podwiczyd wykonywanie analiz 
z na fikcyjnych danych zachowując 
podany we wzorze  format danych.

http://www.ewd/


Wykonad zaplanowane analizy stosując



Tabele lub wykresy do wyboru





Planujemy realizację zadania:  wykorzystanie wyników 
egzaminów dla poprawy efektywności nauczania

Zaplanuj 
działania

Wdożenie 
działania

Refleksja nad 
skutecznością 

działania

Samoocena

Model jakości wg Deminga, 1985

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



Zaplanowad i wdrożyd działania służące 
rozwojowi gimnazjum

Kiedy podejmujemy się wykonania jakiegoś 
działania? 

- jesteśmy niezadowoleni,

- burza mózgów między nauczycielami.



Planujemy realizację zadania

• określenie sumarycznego czasu, jaki 
zamierzamy przeznaczyd się na realizację tego 
zadania w szkole (np. Pani Kasia 10 godzin, Pan 
Krzyś 15 godzin itp.). 

• ustalid terminy spotkao zespołu realizatorów 
projektu np. pierwszy poniedziałek miesiąca

• ustalid terminy spotkao z uczniami np. drugi 
i trzeci poniedziałek miesiąca.



Planujemy realizację zadania

• Grupa 
projektująca 
i sprawdzająca.

Opracowanie
projektu

• Przygotowanie materiałów 
do dwiczeo.

Etap  I
• Prowadzenie 

indywidualnych 
i grupowych zajęd.

• Ocenianie  prac.
Informacja zwrotna.

Etap II

Opracowanie sprawozdania z realizacji projektu.



Samoocena

• Koniecznie warto także zapisad  planowane 
mierzalne wskaźniki sukcesu realizacji 
projektu. 

• Czego chcemy nauczyć uczniów i co uznamy 
za sukces programu?



Samoocena realizacji projektu

• Obejmuje działania, osoby odpowiedzialne za realizacją jak 
i analizę dokumentów powstałych w trakcie realizacji projektu 
np. zbiór zadao, zbiór prac uczniów, rejestracja informacji 
zwrotnej do uczniów lub nauczycieli o efektach jego pracy; 
notatki z posiedzeo zespołów; zapiski trudności pojawiających 
się w trakcie realizacji.

• Jakośd kształcenia jest spełnieniem oczekiwao jego 
uczestników - uczniów,  ich rodziców, społeczeostwa – co do 
osiągnięd uczniów. 

• Te oczekiwania mogą byd nie dośd dokładnie sprecyzowane, 
nawet wzajemnie sprzeczne między grupami użytkowników, 
ale to one zgodne z ogólną teorią jakości, stanowią główne 
kryterium oceny jakości procesu i wyników realizacji projektu.



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

1) „Efektywnośd”  nauczania w szkole wzrosła, 
bo średnie wyniki egzaminacyjne są w tym 
roku wyższe.



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

2) Podejmowane działania w szkole mają 
znaczący wpływ na „efekty” pracy  ponieważ  
corocznie wzrasta średnia wyników 
osiąganych przez szkołę w poszczególnych 
częściach egzaminu gimnazjalnego.



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

3) Zdaniem nauczycieli wyniki egzaminów 
zewnętrznych wypadają znacznie lepiej niż 
wyniki egzaminów próbnych (Testy próbne dla 
klas I-III, Wydawnictwo…….),



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

4) Zespoły działające w ramach wewnątrzszkolnego 
doskonalenia nauczycieli dokonują porównania 
w systemie edukacyjnej wartości dodanej.
Wyniki z przeprowadzonych analiz *…+ służą do 
przeprowadzenia porównao w skali staninowej, 
porównao wyników egzaminów z wynikami 
kształcenia z poszczególnych przedmiotów na 
przestrzeniu roku szkolnego oraz w całym cyklu 
kształcenia. 



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

5) Wskaźnik EWD w części humanistycznej oraz 
matematyczno-przyrodniczej obliczony na 
podstawie wyników egzaminów 2006-2008 
plasuje gimnazjum wśród szkół wymagających 
pomocy i szkół niewykorzystanych możliwości. 



Czego należy unikad w rozmowie 
z wizytatorem „ewaluatorem”

6) Od 2006 roku obliczana jest edukacyjna 
wartośd dodana szkoły, poszczególnych 
uczniów i oddziałów. 



Podsumowanie

• Kapitałem szkoły są nauczyciele, ich kwalifikacje, 
doświadczenie, warsztat metodyczny, 
stosunek do obowiązków i umiejętnośd pracy 
z uczniami. 

• Zanim sięgniemy po pomoc z zewnątrz postarajmy się 
pomóc sobie nawzajem, wymieniając doświadczenia. 

• Warto wyodrębnid działania prowadzone do wysokiej 
efektywności nauczania i rozszerzyd je na inne zespoły. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


