
  

 
Centralna 

Komisja 

Egzaminacyjna 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

sierpień 2009 

 

Kalkulator Edukacyjnej Wartości Dodanej 2009  

 

Przekazujemy Państwu kolejny Kalkulator EWD, czyli arkusz kalkulacyjny pozwalający 

obliczyć EWD dla gimnazjów, tym razem  na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego w 

roku 2009 oraz sprawdzianu w roku 2006. Dzięki zaangażowaniu pracowników okręgowych 

komisji egzaminacyjnych udało się w tym roku wyjątkowo wcześnie pozyskać scalone dane 

egzaminacyjne niezbędne do wyznaczenia współczynników w modelu EWD. Cieszymy się, że 

w wielu szkołach już na sierpniowych radach pedagogicznych wskaźniki EWD 2009 będą mogły 

być dyskutowane. 

 

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie zastosowaniem wskaźników EWD do oceny 

efektywności nauczania w gimnazjach. Obserwujemy to chociażby po ilości odwiedzin naszej 

strony internetowej (www.ewd.edu.pl), czy też liczbie osób zainteresowanych udziałem 

w  organizowanych przez nas co roku Szkołach EWD. Kuratorzy Oświaty coraz częściej 

włączają szkolenia z zakresu EWD do priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Po 

publikacji w lipcu 2009 r. trzyletnich wskaźników EWD (cke.scholaris.pl) na wielu stronach 

internetowych polskich gmin pojawiły się informacje o szkołach sukcesu na ich terenie. To 

zainteresowanie bardzo cieszy, ale jednocześnie pragniemy podkreślić, że wykorzystanie 

wskaźników EWD powinno wspomagać proces ewaluacji nauczania (zarówno ewaluacji 

zewnętrznej, jak  i wewnątrzszkolnej), natomiast nie powinno być jedynym wskaźnikiem, na 

podstawie którego będą podejmowane decyzje oświatowe. 

 

Zespół EWD opracował dotąd tabele przeliczeniowe do wyliczania wskaźników 

edukacyjnej wartości dodanej  na podstawie połączonych danych sprawdzian-egzamin 

gimnazjalny za lata 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009. Kolejne 

udostępnione przez nas co roku kalkulatory EWD służą do przeprowadzania wyliczeń i analiz 

jednorocznych, które mają zastosowanie przede wszystkim w ewaluacji wewnątrzszkolnej. 

Równolegle na stronie cke.scholaris.pl będą zamieszczane trzyletnie wskaźniki EWD, które w 

 syntetyczny, graficzny sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne 

oraz efektywność nauczania. Obecnie opublikowane są dane z lat 2006-2008, jesienią 2009 

planowane jest uzupełnienie tych danych o wskaźniki z lat 2005-2007 oraz 2007-2009. 

Trzyletnie wskaźniki EWD, ilustrujące pracę szkołę na przestrzeni kilku lat, są najbardziej 

przydatne w ewaluacji zewnętrznej.  

 

Obecnie publikowany Kalkulator EWD nie różni się pod względem funkcjonalności od 

wersji z 2008 roku. Uwagi dotyczące poprawnego korzystania z niego znajdą Państwo 

w komentarzach do kalkulatorów z poprzednich lat.  

Jednocześnie polecamy broszurę szkoleniową „Analiza wyników egzaminów 

zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej” (dostępną 

w wersji elektronicznej http://www.ewd.edu.pl/broszura_ewd.pdf ), którą można traktować jako 

rozbudowany podręcznik  do Kalkulatora EWD.  



 

 

 

Kalkulator w postaci arkusza kalkulacyjnego coraz częściej będziemy nazywać Klasycznym 

Kalkulatorem EWD. W przygotowaniu jest bowiem Nowy Kalkulator EWD, który będzie 

autonomicznym programem komputerowym, dokonującym szeregu przydatnych analiz wyników 

egzaminów zewnętrznych i EWD. Nowy Kalkulator EWD opublikujemy na naszej stronie 

jesienią 2009. Dla wygody stałych użytkowników kalkulatorów EWD równolegle będziemy 

udostępniać zarówno Klasyczny, jak i Nowy Kalkulator. 

 

  

Wszelkie pytania, uwagi i rekomendacje dotyczące kalkulatora EWD prosimy kierować na adres 

e-mail ewd@ewd.edu.pl 
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