
EWD a ewaluacja wewnątrzszkolna 

W prezentacji wykorzystano materiały Projektu EWD 

Przygotowała Anna Rappe, Zespół EWD  



PLAN PREZENTACJIPLAN PREZENTACJI  

 Parę słów o ewaluacji 

 Przykład analizy szkoły wielkomiejskiej 

 Wykorzystanie wskaźnika/metody  EWD w ewaluacji 

wewnątrzszkolnej 

 Decyzje podjęte po analizie wniosków z ewaluacji - propozycje 
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Rozmowa z prof. Jarosławem Górniakiem z 

Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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 Jaka powinna być dobra ewaluacja? 

 

Na poziomie szkoły ważne jest, aby brały w niej udział 
wszystkie zainteresowane strony. Zarówno ci, na których 
wpływa to, co sie dzieje w szkole, jak i ci, którzy na szkolę maja 
wpływ.  

Dobra ewaluacja powinna być użyteczna, powinna pomagać 
podejmować lepsze decyzje.  

Ewaluacja powinna zachęcić szkoły do refleksji, by podjęły trud 
zmiany.  

Ewaluator nie ma być kontrolerem, tylko moderatorem zmiany.  

 
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”  
30.03-02.04.2012 r. 

 



"Liczby w ewaluacji są ważne lecz nie zawsze mówią o 

wszystkim„ - dr hab. Toni A. Sondergeld, dr hab. Kristin L. K. 

Koskey  
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 głównym celem, dla którego przeprowadza się badania ewaluacyjne 
jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji o 
“merytorycznych,  ilościowych i wartościowych” działaniach 
opartych na wiedzy ….. 

 

 

 

 

 

 
Konferencja „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?”  
30.03-02.04.2012 r. 

 



Ewaluacja to forma badań społecznych… 
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 Każde badanie zaczyna się od precyzyjnego planu 

 1.       Po co?   CELE 

 2.       Co?  OBSZAR 

 3.       Komu?  ADRESAT 

 4.       Kto?  WYKONAWCA 

 5.       Z czyją pomocą?  Kto może pomóc? 

 6.       Jak?  METODOLOGIA  

 7.       Ile czasu i jakie środki należy zapewnić? 

 8.       W jaki sposób zaprezentujemy wyniki? RAPORT 

 9.       Jak sprawdzić czy wyniki ewaluacji zostały 
wykorzystane w praktyce?  

MONITORING  DZIAŁAŃ 

 



Historia ewaluacji Gimnazjum AA 

 Dane o szkole: 

 Gimnazjum wielkomiejskie, publiczne, 5-6 klas 

w jednym roczniku 

 Bardzo wysokie wyniki nauczania – od 2002 z obu części 

egzaminu stanin szkoły = 9 

 Laureaci konkursów 

 Ewaluacja całościowa 

 Obszar efekty A,  A,  A, B 
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Ewaluacja to sztuka stawiania pytań… 

1. Prawidłowo 
odczytać dane 
egzaminacyjne 

2.Uporządkować 
informacje 

 o wynikach 

3.Określić sukcesy 
oraz problemy 
występujące 

 w szkole 

4.Zaproponować 
działania 

edukacyjne 

5.Zapisać 
wskaźniki 

6.Wdrożyć 
podjęte 
decyzje. 
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JAK? 



EWD Gimnazjum AA - wskaźniki trzyletnie 

Dane za okres 2009- 2011 
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Dynamika wskaźników trzyletnich 

 

     Wskaźniki obliczone z lat 2009-2011. Liczba zdających: 659. 

     Wskaźniki obliczone z lat 2008-2010. Liczba zdających: 649. 

     Wskaźniki obliczone z lat 2007-2009. Liczba zdających: 639. 

     Wskaźniki obliczone z lat 2006-2008. Liczba zdających : 625. 

 

     Wskaźniki z lat 2009-2011. Liczba zdających: 659. 

     Wskaźniki z lat 2008-2010. Liczba zdających: 649. 

     Wskaźniki z lat 2007-2009.Liczba zdających : 639. 

     Wskaźniki z lat 2006-2008. Liczba zdających: 625. 

Coraz niższe EWD, wyniki b. wysokie Wyniki i EWD wysokie i stabilne 
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HUM MAT-PRZYR 



Przyjrzyjmy się Gimnazjum AA dokładnie 

 Narzędzie do analizy wyników 

 to Kalkulator EWD Plus 
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http://www.ewd.edu.pl/kalkulator-ewd-plus/  
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 Najważniejsze możliwości Kalkulatora EWD Plus 
 Rysowanie pięciu typów wykresów:  

 wykresy rozrzutu, 

 wykresy z przedziałami ufności, 

 rozkłady reszt, 

 rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym; 

 skumulowane rozkłady staninowe wyników uczniowskich na sprawdzianie i egzaminie 
gimnazjalnym; 

 

 Wykonywanie analiz z podziałem na grupy (według klas, potencjału, płci, 
dysleksji lub dodatkowych kryteriów określonych przez użytkownika); 

 Tworzenie tabel z wynikami analiz; 

 Obliczanie wskaźników EWD za 2007, 2008, 2009, 2010 oraz 2011 rok; 

 Import danych z arkuszy MS Excel oraz plików CSV (w tym import z 
klasycznych kalkulatorów EWD); 

 Tworzenie raportów w formacie DOC lub PDF. 

 



Diagnoza ‘na wejściu’ 
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SP 2008 SP 2007 SP 2006 SP 2005 

GIM 2011 GIM 2010 GIM 2009 GIM 2008 

BARDZO  WYSOKIE  WYNIKI  UCZNIÓW  PO  SPRAWDZIANIE 



Potencjał  rejon-spoza rejonu 
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Strategia przydziału do klas 

 – wyniki GMP 2011 
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Strategia przydziału do klas  

– wyniki GMP 2010 
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Strategia przydziału do klas  

– wyniki GMP 2009 
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Strategia przydziału do klas  

– wyniki GMP 2008 
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Wyniki analiz wg kryterium:  

uczniowie z rejonu a uczniowie spoza rejonu 
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Część mat-przyr Część 

humanistyczna 



Efektywność egzaminacyjna uczniów 

 z SP BB – szkoły najbliższej, osiedlowej 
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 Część humanistyczna egzaminu 

 

Część humanistyczna 



Efektywność egzaminacyjna uczniów 

 z SP BB 
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 Część matematyczno-przyrodnicza 

 

Część matematyczno-przyrodnicza 



Praktyczne rady 
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 1.  Wymóg triangulacjiWymóg triangulacji. Nie ufaj danym zebranym tylko za pomocą jednej 

metody/narzędzia. Dane pochodzące z analizy dokumentów porównaj z 

tymi, które pochodzą z wywiadu czy obserwacji. 

 2.  Pożegnanie z tradycją. W szkole ewaluacja kojarzy się z nieustannym 

ankietowaniem.  

Tymczasem wartość gromadzonych w ten sposób danych jest czasami 

bardzo problematyczna.  

 3.  Poszanowanie realiów. Nie przesadzaj z ilością zbieranych danych. 

Gromadź tylko te, które będziesz w stanie opracować i wykorzystać w 

raporcie. Stosuj tak często, jak to tylko będzie możliwe metody najbardziej 

naturalne, nieinwazyjne, te, które wpisują się w rytm codziennej pracy 

szkoły, czyli egzaminy zewnętrzne.egzaminy zewnętrzne.  

  

Henryk Mizerek. Ewaluacja w szkole. Od czego zacząć? http://www.npseo.pl/  

 

http://www.npseo.pl/


Ewaluacja to sztuka stawiania pytań… 

6.Wdrożyć podjęte decyzje. 

5.Zapisać wskaźniki 

4.Zaproponować działania 
edukacyjne 

3.Określić sukcesy oraz problemy 
występujące  w szkole 

2.Uporządkować informacje 
 o wynikach 

1. Prawidłowo odczytać dane 
egzaminacyjne 
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Analiza danych egzaminacyjnych - EWD 
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 W Gimnazjum AA występuje silne zróżnicowanie wyników 

egzaminacyjnych i EWD między klasami (obie części egz.) 

 Przydział do klas następuje wg ustalonych kryteriów 

 Uczniowie w klasach z wysokimi wynikami po sprawdzianie:  

 osiągają wyższe EWD z części matematyczno-przyrodniczej, 

szczególnie w jednej wybranej klasie 

 nie ma znaczenia dla EWD z części humanistycznej 

 Nie ma zróżnicowania w pracy z uczniami rejonowymi 

 i spoza rejonu 

 W latach 2008-2012 uczniowie ze SP BB osiągają niższy 

wskaźnik EWD z obu części egzaminu 

 

 

 



Wnioski – sukcesy oraz problemy 
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 Sukcesy: 

1. wysokie wyniki egzaminacyjne od 2002  
(w zakresie 9 stanina z obu części egzaminu) 

2. ponadprzeciętne EWD z obu części egzaminu 

 

 Problemy: 

1. zróżnicowanie EWD i wyników egzaminacyjnych  
w klasach – obie części egzaminu 

2. niższe wskaźniki EWD uczniów kończących SP BB 

3. coraz niższy wskaźnik EWD z części humanistycznej 
(problem otwarty) 

 

 



Propozycja działań 
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 Zastanowić się nad ‘segregacją klasową’ – czy sukcesy  

w wybranych klasach nie odbywają się kosztem 

pozostałych 

 

 Zorganizować spotkanie z gronem SP BB i szukać 

przyczyn słabszej efektywności egzaminacyjnej uczniów 

 

 Porozmawiać (pedagog szkolny, psycholog)  

o oczekiwaniach uczniów wobec gimnazjum 



Propozycja wskaźników  
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 Zmniejszyć zróżnicowanie wyników i EWD między 

klasami 

 EWD uczniów kończących SP BB takie jak pozostałych 

uczniów 

 (…) 
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Dziękuję za uwagę 

 

Anna Rappe 

a.rappe@ewd.edu.pl 

 

 


