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Badania nt. wykorzystania EWD przez 
szkoły 

11 studiów 
przypadku w 
gimnazjach:  

V-IX 2013 r.  

( Millward Brown 
SMG/KRC) 

Projekt EWD 

48 studiów 
przypadku w 

szkołach 
maturalnych:  

IX-XII 2013 r. 
(ASM) 

Projekt EWD Bis 

Badanie 
ilościowe w 

szkołach 
gimnazjalnych i 

maturalnych:  

IX-XI 2013 r.  

(PBS) 

Projekt EWD 

Kontekst badania 



Zrozumieć od czego zależy różny poziom 
wykorzystania EWD przez szkoły (a 
szczerzej – kultura pracy z danymi). 

Opisać dobre praktyki wykorzystania EWD 
przez szkoły gimnazjalne.  

Wypracować rekomendacje dotyczące 
działań upowszechniających wykorzystanie 
EWD w ewaluacji wewnętrznej szkół. 

Cele badania 



I. Sposoby 
wykorzystania EWD 

przez szkoły 

II. Efekty 
wykorzystania EWD w 

szkołach 

III. Czynniki mające 
wpływ na 

wykorzystanie EWD 
przez szkoły 

IV. Rekomendacje dla 
polityki edukacyjnej, 

dotyczące 
upowszechnienia EWD 

Obszary  badawcze 



Szkoły gimnazjalne  

(wskazane przez różne instytucje oświatowe), które mogą 
wyróżniać się kulturą pracy z danymi  

(wartości EWD były nieistotne) 

Dyrektor szkoły 

(IDI – 1,5h) 

Pracownik 
organu 

prowadzącego 
(zajmujący się 
wskaźnikami 
oświatowymi i 

badaną szkołą) 

(IDI – 1,5h) 

Wizytator ds. 
ewaluacji 

(wskazany przez 
KO) 

(IDI – 1,5h) 

Jakie szkoły i jacy respondenci nas interesowali? 

 



EWD w badanych szkołach 

EWD GH 2006-2008 EWD GH 2010-2012 



 

EWD GMP 2006-2008 EWD GMP 2010-2012 



14 osób w szkołach:  

7x udział wziął sam dyrektor  

2x (dyrektor i nauczyciel) 

1x wicedyrektor  

1 (dyrektor + wicedyrektor) 

14 osób z kuratoriów oświaty: 

8 x wzięli udział sami 
ewaluatorzy 

2 x po 2 ewaluatorów 

1x (osoba na kierowniczym 
stanowisku + ewaluator) 

15 osób z JST:  

6 x udział wziął 
inspektor/podinspektor  

3 x szefowie wydziałów oświaty 
(naczelnik/dyrektor) 

1 x burmistrz 

1 x sekretarz gminy 

43 respondentów 



Kultura pracy szkoły z EWD 
 
 

Typ 5 –  
EWD do 

monitorowania 
 efektów działań 

Typ 4 - obszary do 
usprawnienia, zaplanowane 

działania 
 („myślenie ewaluacyjne”) 

Typ 3 – stosuje, aby raczej potwierdzić niż 
zidentyfikować obszary do usprawnienia, nie 

planuje działań  

(„lusterko w czasie”)  

Typ 2 – stosuje, aby wykazać stosowanie, nie identyfikuje 
obszarów do usprawnienia 

 („rytualne analizy”) 

Typ 1 – deklaruje, że rozumie ideę EWD, nie stosuje, bo uznaje za 
nieużyteczne narzędzie 

Typ 0 – nie orientuje się, czym jest EWD, więc nie stosuje 



Kryteria podziału 

 

 

Identyfikacja 
problemów 

pracy szkoły w 
zakresie 

efektywności 
nauczania 

Określone cele 
poprawy 

efektywności 
nauczania 

Wdrożone 
zmiany, 

mające na celu 
poprawę 

efektywności 
nauczania 

Monitorowane 
zmiany 



Gdzie plasują się badane szkoły? 

 

prawie wszystkie badane szkoły to „typ 3” – 
stosują EWD, aby bardziej potwierdzić to, co już 
wiedzą, upewnić się, że mają rację. 
Identyfikacja obszarów do usprawnienia, które 
są ściśle powiązane z przeprowadzonymi 
analizami rzadko ma miejsce („lusterko w 
czasie”)  

2 szkoły „wchodzą” na poziom 4 -  identyfikują 
obszary do usprawnienia, planują działania 
powiązane z przeprowadzonymi analizami, 
część działań już wdrożyli („myślenie 
ewaluacyjne”) 

 

 



EWD w rękach szkoły A - przykład 

o zidentyfikowanych w wyniku analiz EWD czynnikach 
efektywności nauczania i obszarach do usprawnienia:  

• po dogłębnej analizie EWD (…) podstawowym 
czynnikiem mającym wpływ na efektywność 
kształcenia jest frekwencja uczniów 

 

• dogłębna analiza EWD nie pomogła uchwycić 
przyczyn niższych od oczekiwanych osiągnięć 
uczniów z przedmiotów humanistycznych. 
Zastosowanie żadnych filtrów ani podziałów nie 
doprowadziło do rozpoznania problemów 

 

 

 

 



EWD w rękach szkoły A - przykład 

o zaplanowanych działaniach po analizach 
EWD: 

• skuteczniejsze motywowanie uczniów do 
(…) uczęszczania na zajęcia dodatkowe 

• staranniejszy dobór nauczycieli, którym 
powierza się funkcję wychowawcy 

• przywiązywanie większej wagi do 
poprawności językowej na wszystkich 
lekcjach 

 

 

 



EWD w rękach szkoły A - przykład 

o zrealizowanych działaniach po analizach 
EWD – poprawność językowa: 

• wszyscy nauczyciele zwracają uwagę na 
poprawność językową w zeszytach 
przedmiotowych i na sprawdzianach 

• zwiększono liczbę pytań otwartych na 
klasówkach i sprawdzianach, tak by uczniowie 
zmuszeni byli do tworzenia pełnych zdań 

• zwiększono liczbę referatów i odpowiedzi 
ustnych 

• na języku polskim uczniowie mogą zdobywać 
oceny dodatkowe za dodatkowe dłuższe prace 
pisemne 

 

 



EWD w rękach szkoły B - przykład 

o zidentyfikowanych w wyniku analiz EWD 
czynnikach efektywności nauczania i obszarach 
do usprawnienia:  

• dzieci z bardzo wysokim i średnim potencjałem 
nie osiągały oczekiwanego EWD   

• szkoła jest bardzo efektywna w pracy z uczniem 
słabym 

• w zestawieniu z innymi szkołami o zbliżonej 
pozycji w rankingu EWD przedmiotów 
matematyczno – przyrodniczych wypadło 
niezadowalająco 

• analiza EWD pozwoliła na zdiagnozowanie 
predyspozycji poszczególnych nauczycieli do 
pracy w klasach o różnych potencjałach   

 

 



EWD w rękach szkoły B  - przykład 

o zidentyfikowanych w wyniku analiz EWD czynnikach 
efektywności nauczania i obszarach do usprawnienia:  

• niższe od spodziewanych wyniki egzaminów i 
EWD w części humanistycznej doprowadziły do 
zidentyfikowania zaniedbań w kształtowaniu 
określonej umiejętności przez jednego z 
młodych nauczycieli 

• w wyniku analizy wyników egzaminów i EWD 
zdiagnozowano problem uczniów w czytaniu ze 
zrozumieniem, przyczyniający się do trudności 
w przedmiotach matematyczno – 
przyrodniczych (niezrozumienie poleceń) 

 

 

 



EWD w rękach szkoły B - przykład 

o zaplanowanych działaniach po analizach EWD: 

• po zdiagnozowaniu niezadowalających wyników EWD 
przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, 
matematycy opracowali wspólny plan działania w 
postaci dodatkowego programu (z matematyki) 

• wyposażono wszystkie sale w tablice interaktywne i 
oprogramowanie z przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych 

• wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów 
szczególnie zdolnych, wspomagających ich zdolności 

• wkomponowanie w proces dydaktyczny umiejętności 
czytania ze zrozumieniem tekstów na wszystkich 
przedmiotach przyrodniczych 

• wzbogacenie programów nauczania o metodę projektu 

 

 

 



EWD w rękach szkoły B - przykład 

o zrealizowanych działaniach po analizach EWD: 

• zrealizowano plan wprowadzenia dodatkowego 
programu z matematyki oraz doposażono 
pracownie w tablice interaktywne z 
oprogramowaniem matematyczno – 
przyrodniczym 

• przydzielono nauczycieli predysponowanych do 
pracy z uczniami o określonym potencjale do 
odpowiednich klas 

• współpraca nauczycieli nie tylko w obrębie 
zespołów, ale i całej rady pedagogicznej  

 

 

 

 



Czynniki mające wpływ na wykorzystanie EWD 

 rola lidera EWD w szkole, który inicjuje wykorzystanie danych i 
upowszechnia wśród współpracowników (głównie dyrektor) 

 poziom wiedzy nt. EWD – problemy z analizami i interpretacją 
EWD 

 indywidualna motywacja do rozpoczęcia stosowania EWD  – od 
czego rozpoczęła się „przygoda” z EWD (czynniki psychologiczne) 

 doświadczenie ewaluacji zewnętrznej w obszarze  „efekty” 

 udział dyrekcji szkoły i nauczycieli w szkoleniach 

 inspiracja innymi szkołami, które stosują EWD 

 wsparcie ze strony organu prowadzącego – szkolenia z EWD 

 wsparcie uzyskane z ODN, OKE 

 

 



Przyczyny stosowania EWD w szkole - przykłady 

 Czysta ciekawość: 

• czysta ciekawość, które pole zajmie szkoła i czy będzie to „szkoła 
sukcesu” 

• to kolejny dostępny wskaźnik 

 Weryfikacja uprzedzeń i początkowego negatywnego nastawienia do 
wskaźnika 

 Poszukiwanie argumentów przeciwko zarzutom: 

•  ja bardzo często muszę się bronić, ponieważ bardzo często 
osiągnięcia moich dzieci są kwitowane, a bo ty masz tam 
wyselekcjonowane dzieci, a to nie jest prawda 

 Rzeczywista potrzeba rozwiązania sytuacji problemowej: 

• niepokojąco niski wskaźnik EWD w części humanistycznej (…) 
zdecydowałam/-em się na dokładne badania przy użyciu 
kalkulatora, do którego wprowadziłam/-em szereg dodatkowych 
danych  i kategorii, np. frekwencję uczniów, wyniki ze sprawdzianu 
na koniec szkoły podstawowej, informacje o sytuacji rodzinnej, 
nauczycieli przedmiotowych, wychowawców 

 



Zagadnienia do dyskusji 

Współpraca organu prowadzącego z KO: 

• nie ma wspólnego myślenia o szkole, współpracy, 
wymiany informacji 

 Postawy ewaluatorów zewnętrznych względem EWD : 

• sprawdzałam/-em, czy szkoła stosuje EWD, sam nie 
mam możliwości w ewaluacji przeprowadzać analiz 
EWD 

• omawiałam/-em EWD podczas prezentacji wyników 
ewaluacji zewnętrznej na radzie pedagogicznej 

• przygotowuję się do ewaluacji analizując sobie 
wstępnie wskaźniki EWD ze strony projektu 

• staram się promować EWD w szkołach, kontaktuję się 
z dyrektorem aby podzielić się wnioskami 

 

 

  



Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 

tel.: (22) 241 71 00, e-mail: ewd@ewd.edu.pl 

Dziękuję za uwagę. 


