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W 1998 roku został wprowadzony  
w Anglii program nauczania, 
zawierający przedmioty i programy 
nauczania, do których realizacji zostały 
zobowiązane szkoły prowadzące 
edukację od 5 do 16 roku życia. 



http://manchester.ukokey.com/index.php? 
option=com_content&view=article&id=306: 
system-edukacyjny-w-wielkiej-
brytanii&catid=60:edukacja&Itemid=553 







KS 3 – czyli zaczyna się szkoła średnia, klasy 7-9 
 
To dość spory przeskok. Zaczynają się schody.  
Po raz pierwszy uczniowie mają każdy przedmiot z innym nauczycielem . 
Na horyzoncie pojawiają się testy. 
Prace domowe zadawane są niemal codziennie 
Zaczyna się harówka w porównaniu z podstawówką (bułką z masłem) 







http://www.adihome.org/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=119 







http://www.emaths.co.uk/KS1SAT.htm 



Wskaźnik edukacyjnej wartości dodanej  

• został wprowadzony w szkolnictwie angielskim 
w związku z dyskusjami społecznymi na temat 
jakości pracy szkół, które podkreślały 
niedoskonałość otrzymywanych informacji  
o wynikach kształcenia w szkołach głównie 
poprzez wyniki egzaminów, które mają silny 
związek z cechami indywidualnymi uczniów  
i społeczno-ekonomicznymi rodziców. 



Rozwój metodologii liczenia wskaźnika 
wartości dodanej w Anglii następował  

• w ramach projektu OECD, który obejmował 
różne systemy edukacji (Ray, 2006)  
a następnie dyskusji społecznych i debat 
akademickich na temat różnych podejść 
prowadzących do poprawy efektywności pracy 
szkół i sposobów mogących mieć wpływ na 
politykę edukacyjną (Teddline&Teynolds, 
2000).  

 



Edukacyjna wartość dodana  

• jest obecnie rutynowo stosowanym 
wskaźnikiem służącym poprawie efektywności 
nauczania w szkołach i wykorzystywana 
zarówno w analizach lokalnych jak i na 
szczeblu krajowym,  

• wskaźnik ten jest używany zarówno przez 
szkoły, jak rodziców, inspektorów szkolnych  
i innych specjalistów administracji państwowej  
i samorządowej.  



Rozwój prac nad wypracowaniem 
najistotniejszych modeli 

• trwa od wielu lat a rozwinął się dzięki 
wprowadzeniu w 1990 roku krajowych testów 
dla uczniów kończących trzy pierwsze poziomy 
edukacyjne nazywane kluczowymi 
przypadające na 7, 11 i 14 rok życia uczniów 
odpowiadający 2-giemu, 6 i 9-temu rokowi 
nauki szkolnej.  



Zmienne kontekstowe osiągnięć uczniów  

• stwarzanie warunków do rozwoju osiągnięć uczniów 
jest naczelnym zadaniem każdej szkoły,  

• ocena jakości pracy szkoły zyskuje na trafności, jeżeli 
dodamy oprócz wyników egzaminów także informacje  
o cechach społeczno-ekonomicznych 
charakterystycznych dla każdej szkoły,  

• rozwój metodologii prowadził od przyjęcia prostych 
modeli regresji łączących wyniki egzaminów uczniów 
„na wejściu”  z wynikami egzaminów uczniów na 
wyższych etapach do wielopoziomowych modeli 
wyjaśniających osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem 
zmiennych  kontekstowych.   
 



Konieczny kompromis! 

Niezwykle ważnym zagadnieniem, przed którym 
stoją osoby wprowadzające nowe 
wielopoziomowe modele analizy statystycznej, 
jest kompromis między zaawansowaniem 
technicznym a potrzebami szkoły i lokalnych 
władz, które powinny rozumieć je by móc 
nawiązać współpracę dążąc do rozwoju szkół. 

 



Opublikowano dane po zakończeniu liczenia wskaźnika  
dla całego etapu edukacyjnego 

• na podstawie dwóch opinii (SCAA, 1994, i Fitz-Gibbon, 
1997) prosty model wyliczenia wskaźnika wartości dodanej 
został pilotażowo zastosowany w 1998r. 

• w 2001 roku przeprowadzono kolejny pilotaż liczenia 
wartości dodanej między poziomami 2 i 3 (między szkołą 
podstawową a pierwszym etapem nauczania  
w szkole średniej) i poziomami 3-4 (czyli między poziomami 
w szkole średniej).  

• przy użyciu tej samej metody wyliczono wskaźnik wartości 
dodanej między poziomami 1 i 2, które zostały 
opublikowane w 2003 roku.  

• w 2004 roku wskaźnikami wartości dodanej objęto cały 
okres kształcenia między poziomami KS 2 – 4.  



Pierwsze modele bez danych 
kontekstowych 

• Zespół prowadzący pierwsze badania w zakresie 
wyboru modelu liczenia edukacyjnej wartości 
dodanej nie dysponował żadnymi danymi 
kontekstowymi poza płcią ucznia.  

• Pracownicy Uniwersytetu w Durham podjęli 
dodatkowe badania w ramach programu CEM 
(Tymms i Coe, 2003) oraz badań wspierających 
prowadzonych przez Mortimer (1998)  
i Goldstein (1993).  

• Podsumowanie pierwszych badań jest dostępne 
w SCAA (1994).  
 



Unikalne identyfikatory 

• W roku 1999 wprowadzono unikalne identyfikatory dla 
każdego ucznia ułatwiające łączenie wyników badań 
osiągnięć na kolejnych poziomach  (Key Stage 2, 3, 4)  
a w roku 2002  przy pomocy corocznego spisu 
szkolnego prowadzonego przez Pupil Level Annual 
School Census (PLASC), zebrano szereg danych o 
uczniach umożliwiających włączenie ich do danych 
kontekstowych związanych z modelem liczenia wartości 
dodanej. Dane te zebrano przede wszystkim od 
uczniów rozpoczynających naukę w szkole po raz 
pierwszy. Spis zawsze kończy się w styczniu. 

 



Modele wartości dodanej z kontekstową informacją  

• Obecnie stosowane do liczenia wartości dodanej są 
wyłącznie modele z kontekstową informacją w kilku 
zakresach. W odróżnieniu od wcześniej stosowanych modeli 
(VA) obecne dla odróżnienia oznaczane są jako modele CVA.  

• Większość modeli obejmuje mierzenie postępu między 
poszczególnymi etapami edukacji (Key: 2, 3, i 4). Istnieją 
także modele dla postępu dokonującego się w rozwoju 
uczniów w wieku od 11 do 16 lat, czyli etapy 3 i 4 
obejmujący w sumie  5-letni etap edukacji szkoły średniej.  

• Modele CVA stosowane są do wszystkich podstawowych 8 
przedmiotów, z których zebrano dane celem poprawy 
dopasowania modelu. 



Wybór zmiennych 

• Zmienna zależna jest ograniczona do sumy 
punktów uzyskanych przez uczniów na poziomie 
KS4 dla 8 przedmiotów, z których uzyskali 
najwyższe oceny. Daje to pomiar ciągły od 
najzdolniejszych uczniów do osiągnięć najniższych 
(klas G) oznaczając zaledwie podstawowe 
umiejętności czytania i pisania, które opanowują 
uczniowie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.  
Przyjęto, że środek skali nie będzie przebiegał na 
poziomie średniej punktów ale będzie przebiegał 
na granicy liczby minimum 5 ocen na poziomie C. 



Zmienną objaśniającą  

• Wynik na wejściu 

• Kontekstowe dane uwzględnione w modelu 
stanowią zestaw statystycznych danych  
o charakterze pedagogicznym i praktycznym.  

• Biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia 
pomiaru wartości dodanej dla każdej szkoły, 
konieczne było ograniczenie wyboru 
informacji do tych, które są dostępne także na 
poziomie krajowym.  



Zmienną objaśniającą  

• Wśród zmiennych wymieniono np. takie jak: średnie wyniki na 
analizowanych poziomach edukacyjnych;  

• zasiłek socjalny lub inne świadczenie socjalne np. darmowe posiłki (FSM);  
• specjalne potrzeby edukacyjne (SEN);  
• wiek ucznia (w latach i miesiącach);  
• grupa uczniów dla których język angielski nie jest językiem ojczystym 

(EAL);  
• płeć;  
• korelacje z wcześniejszymi osiągnięciami na niższym poziomie 

edukacyjnym;  
• mobilność – dotyczy uczniów, którzy przybyli do szkoły z innych szkół i 

długości uczęszczania do tej szkoły;  
• przynależność  etniczna uczniów obejmuje 18 grup sklasyfikowanych i 1 

dodatkową niesklasyfikowaną; wariancja wewnętrzna  wyników i wyników 
między szkołami; współczynnik podziału wariancji.  
 



Założenia ogólne 

• Zdecydowano się publikować dane dotyczące wartości 
dodanej wyłącznie dla szkół, których  dane zapewniają 
pokrycie minimum 50% populacji uczniów w szkole, dla 
której może być obliczona ale nie mniejszej niż 10 uczniów 
ogółem. Np.  przy 20 uczniach ogółem w szkole 
dysponujemy danymi dla 10 uczniów. 

• Podejmowane są próby uśredniania danych z okresów 
dłuższych niż jeden rok co zapobiega rocznym 
porównaniom. Interpretacja istotnych zmian w wartości 
dodanej w krótkim okresie czasu jest trudna nawet dla 
największych szkół, dlatego oczekuje się, że tego rodzaju 
dyskusje będą odbywać się w szkołach i służyć poprawie 
skuteczności kontroli, ale nie będą prowadzić do żadnej 
nagrody  lub kary.  
 
 







Graficzne sposoby prezentacji CVA 

Wykres zw. „gąsienicą działki”, w którym każda ze szkół ma wynik wartości dodanej  
oszacowany wraz  z przedziałem ufności (szkoły w ramach jednej jednostki terytorialnej).  
 



Tabela przedziałów wartości w skali 
znormalizowanej 7 stopniowej  

 http://www.education.gov.uk/performancetables/schools_10/pdf_10/352.pdf 

http://www.education.gov.uk/performancetables/schools_10/pdf_10/352.pdf


Mierzenie postępu 

Tabela korelacyjna mierzenia postępu wyników z matematyki i angielskiego między poziomami nauczania KS 2-
4  Źródło: Secondary Schools GCSE (and eguivalent). Performance Tables 2010, s.10. 



Strona główna portalu internetowego prezentująca osiągnięcia 
uczniów w szkołach 

Źródło: https://www.raiseonline.org/ 

https://www.raiseonline.org/




Charakterystyka szkoły  

Źródło: Families of Schools 2011,  Department for Education, s.5, 
https://www.raiseonline.org/ 

https://www.raiseonline.org/


Manchester – miasto (city) w Wielkiej Brytanii,  
w Anglii, w hrabstwie metropolitalnym Greater Manchester.  
W sensie formalnym stanowi samodzielny dystrykt 
metropolitalny. 
 
Manchester jest położony u podnóża Gór Pennińskich,  
nad rzeką Irwell.  
 
Jest to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Anglii. 
Ważne centrum życia kulturalnego i naukowego.  
 
Po Londynie, Manchester jest drugim co do wielkości centrum 
handlowym Wielkiej Brytanii 
 
Liczba mieszkańców: 486 tys.; Zespół miejski (pokrywający się  
z obszarem Wielkiego Manchesteru i obejmujący m.in. m.: 
Stockport, Oldham, Rochdale, Bury, Salford, Bolton) liczy 2,5 
mln mieszkańców (2004), w tym ok. 1,2 mln pracujących; ponad 
2 mln mieszkańców żyje w promieniu 10 mil (16 km) od 
centrum miasta, ponad 5 mln w promieniu 30 mil (48 km). 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
http://pl.wikipedia.org/wiki/City
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Brytania
http://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_metropolitalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Greater_Manchester
http://pl.wikipedia.org/wiki/Greater_Manchester
http://pl.wikipedia.org/wiki/Greater_Manchester
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dystrykt_metropolitalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dystrykt_metropolitalny
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Penni%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Penni%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stockport_(Anglia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oldham
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rochdale
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bury_(Anglia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Salford
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bolton


Rodziny szkół 

„Rodzinę szkół” oprócz podobieństwa średnich wyników na wejściu 
(APS), czyli na początku okresu, dla którego osiągnięcia są liczone 
łączą podobieństwa danych kontekstowych (Value Added) 
koncentując się głównie na: 

      - sytuacji materialnej uczniów (SE) - połączono dane o dotyczące 
niskich dochodów w rodzinach uczniów  z danymi o bezpłatnych 
posiłkach IDACI i FSM grupie uczniów,  

      - wielkość grupy uczniów, dla których językiem ojczystym nie jest 
język angielski (EAL),  
- mobilności wyrażonej procentowym udziałem uczniów, którzy 
podjęli naukę w szkole ciągu 2 ostatnich lat (L2Y).  

• Udział tych czynników w modelach jest proporcjonalny do ich 
wpływu na wyniki Key Stage 4 (KS4).  

      Przyjęto następujące wagi: APS (66%), SE (20%), EAL (10%),  
LSY (4%).  
 



Zróżnicowanie trzyletnich wyników  
dla rodziny szkół Great Manchester 

Źródło: Families of Schools 2011, Department for Education,  https://www.raiseonline.org/ 

https://www.raiseonline.org/




Przewodniki dla odbiorców wyników 



Zestawienia wyników według  
jednostek terytorialnych 



Bezpłatne posiłki a osiągnięcia uczniów 



Krytyka złożoności modelu  

• Pracownicy nadzoru i media alarmują, że odejście od surowych 
wyników i prostego liczenia wartości dodanej przy pomocy modelu 
regresji do bardzo złożonego modelu niesie za sobą ryzyko 
wyobcowania użytkowników.  

• Twierdzą, że należy pamiętać, że modelowanie (OLS) jest 
powszechnie znane z zastosowań statystycznych i 
ekonometrycznych, natomiast nie jest znane większości nauczycieli 
i rodziców.  

• Coraz to większe zaawansowanie techniczne stwarza nowe 
możliwości zastosowania modelu szacowania wartości dodanej ale 
każda ze zmian powoduje przerwy w ciągłości wskaźników. 

• Model ten jest ograniczony do dwóch poziomów nie biorąc pod 
uwagę trzeciego poziomu tj. władz lokalnych, które finansują  
i świadczą usługi związane z utrzymaniem szkół na ich obszarze. 



Krytyka złożoności modelu  

• Innym zagadnieniem krytykowanym jest fakt, że ten model nie wyjaśnia 
zmiennych losowych częścią modelu.  Zakłada on, że szkoła jest mniej lub 
bardziej równomiernie efektywna dla wszystkich swoich uczniów i że to 
może być zawarte w liczbie, którą wyrażono wartość dodaną. 

• Zmiany wartości dodanej byłyby bardziej przydatne gdyby wskazywały 
względny postęp u uczniów wobec których zastosowano konkretne 
działania. Jednakże ta miara jest stosunkowo nowa, a zastosowane 
działania interwencyjne w szkołach wymagają dłuższego okresu realizacji, 
aby ocenić ich efektywność. Wiele analiz przeprowadzonych do tej pory 
z zastosowaniem wartości dodanej podlega istotnym zastrzeżeniom.  

• Wartość dodana samych modeli  winna wykazać znaczenie czynników, 
które wpływają na postępy uczniów i pokazać, że funkcjonowanie szkoły  
w rzeczywistości wyjaśnia niewielką część całkowitej zmienności wyników. 
Dlatego też podejmując działania naprawcze należy nie tylko 
koncentrować się na najsłabszych szkołach ale na najsłabszych uczniach 
w każdej szkole.  



Krytyka złożoności modelu  

• Wskaźniki wartości dodanej nie są używane 
bezpośrednio w finansowaniu szkół i nauczycieli 
ale poprzez akredytację część nauczycieli ma 
możliwość uzyskania wyższego zaszeregowania 
w tabeli płac jeżeli dostarczą dowodów,  
że ich uczniowie uzyskują wyższe w stosunku do 
wcześniejszych roczników osiągnięcia a ich praca 
jest efektywna (wartość dodana – miarą postępu 
dobrego, czyli na poziomie krajowym lub 
wyższym). 

 



Przerwanie kontekstowych analiz CVA? 

 
Ostatni komunikat (z 7.12.2011r.) zgodnie z tym, co zapisano w Białej 

Księdze The Importance of Teaching donosi o przerwaniu 
kontekstowych analiz wartości dodanej (CVA) w związku z czym 
raporty, które opublikowano w 2011r. nie zawierają już tych 
informacji.  

Raporty z lat ubiegłych pozostają bez zmian i mogą być przeglądane 
jako archiwalne raporty. 

Osiągnięcia na wejściu z dotychczasowych zostały przemianowane na 
osiągnięcia niskie, średnie i wysokie.  

Raporty na poziomie KS4 będą definiowane na poziomie niskich, 
średnich i wysokich osiągnięć uczniów na zakończenie etapu: 
– niskie osiągnięcia    = poniżej poziomu 4 w KS 2 (APS) 
– średnie osiągnięcia = na poziomie 4 w KS 2 (≤ 24 APS) 
– wysokie osiągnięcia = powyżej poziomu 4 w KS (APS ≥ 30). 
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