
Portal internetowy My School, źródłem informacji  
o jakości nauczania w australijskich szkołach 

http://www.acara.edu.au/myschool_introduction.html 



Australia (Związek Australijski, Commonwealth of 
Australia) – kraj położony na półkuli południowej, 
obejmujący najmniejszy kontynent świata.  
Szóste pod względem powierzchni państwo świata. 
Australia jest krajem wysoko rozwiniętym,  
z wielokulturowym społeczeństwem.  



Publikowanie informacji o szkołach: 

• staje się coraz częstszą praktyką w wielu 
krajach, 

• rządy w ten sposób chcą wspierać  rodziców  
w możliwości wyboru szkoły, 

• ważne, aby była to wiarygodna, obiektywna 
informacja, 

• rządy liczą także na to, że na publikowaniu 
danych skorzystają same szkoły kontrolując 
swą jakość i kierując rozwojem. 



System edukacyjny w Australii 

• dobrze zorganizowany, 
• przyjazny imigrantom, 
• krótki obowiązek nauki (10 lat), 
• w wieku 15 lat dokonuje ważnych wyborów uzyskując 

wsparcie rodziców i szkoły, 
• charakterystycznym elementem każdej szkoły jest  

mundurek uczniowski, 
• prowadzone przez rządy stanowe, prywatne lub grupy 

wyznaniowe (Katolickie, Anglikańskie i inne), 
• większość szkół prywatnych to szkoły żeńskie lub męskie, 

natomiast średnie publiczne, to szkoły koedukacyjne. 
 



Szkoły podstawowe, średnie, zawodowe, studia wyższe 

• rok przygotowawczy (Prep.) 

• szkoły podstawowe (5-7 lat) w zależności od 
stanu, 

• każda klasa ma jednego nauczyciela, 

• wychwytywani są uczniowie mający problemy  
w nauce (celem indywidualnego wsparcia) 
podobnie jak ci, którzy wyprzedzają 
pozostałych  (przenoszeni do klasy wyżej). 



Szkoły średnie 

• 30% uczniów uczy się w szkołach prywatnych 

• nauka trwa 5 lub 7 lat (z klasami maturalnymi) 

• 2 ostatnie lata są latami przygotowującymi do 
studiów wyższych (lata imatrykulacyjne) 

• wiele szkół ma specjalny program zarówno dla 
słabszych jak i najzdolniejszych uczniów   
(różne podręczniki) 

• współpraca szkół z uniwersytetami 



Szkoły zawodowe 

- po 10 latach nauki, 

- kształcenie na poziomie zasadniczej szkoły 
zawodowej (VET), 

- kształcenie na poziomie technikum lub 
policealnego studium zawodowego (TAFE). 

- kursy kończą się nabyciem kwalifikacji  
poświadczonej certyfikatami I, II, III lub IV, 
które określają poziom nabytych  przez ucznia 
kwalifikacji i uprawnień. 

 



ACARA  (The Australian Currculum, Assessment and 

Reporting Autority)  

To akronim australijskiego urzędu 
odpowiedzialnego za: 

• rozwój krajowego programu nauczania,  

• krajowego programu oceny,  

• krajowego programu gromadzenia danych  
i raportowania wszystkich uczniów w kraju do 
21 roku życia.  



ACARA 

• realizuje swoje zadania jako niezależny organ 
upoważniony przez Radę Ministrów ds. 
Edukacji i Spraw Młodzieży (MCEECDYA) we 
współpracy  z wieloma zainteresowanymi 
stronami, w tym nauczycielami, dyrektorami, 
władzami państwowymi i terytorialnymi 
władzami oświatowymi, stowarzyszeniami 
zawodowymi, grupami społecznymi.  

 



ACARA 

• prowadzi stronę internetową, która przeszła 
wiele zmian od pierwszego wydania pod koniec 
stycznia 2010 roku, 

• na tej stronie znajdują się zarówno standardy 
wymagań jak i raporty z wyników testowania 
uczniów oraz instrukcje pisemne i filmowe jak 
czytać wyniki szkół i uczniów. 

 







Standardy wymagań i ich pomiar 

• z opisów wymagań wynika, że w Australii silniej 
niż treści przedmiotowe akcentowane są 
ogólnorozwojowe cele kształcenia  
i kumulatywność osiągnięć rozumiana jako 
możliwość traktowania osiągnięć łącznych 
ucznia w wybranym okresie jako sumy 
etapowych, uzyskanych w kolejnych odcinkach 
czasu, 



Standardy wymagań i ich pomiar 

• takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, 
kompetencje językowe i matematyka rozwijane są 
w sposób ciągły przez cały okres kształcenia 
ogólnego niezależnie od różnic programowych i 
podręcznikowych, 

• każdą z tych umiejętności rozpisano na 10 
poziomów odpowiadających kolejnym klasom 
nauki szkolnej, 

• pomiar  osiągnięć przypada na 3, 5, 7 i 9 rok 
nauki. 

 





Wyniki testów, raporty dla uczniów  
i szkół, krajowe raporty 



Diagnostyka unormowana  

• obowiązkowe badanie osiągnięć, 
• kilkakrotne badanie osiągnięć z zastosowaniem 

standaryzowanych testów (NAPLAN), 
• możliwy pomiar bezwzględnej wartości dodanej – na 

każdym poziomie sprawdzane umiejętności rozciągają 
się przez 6 poziomów, 

• duża liczba zadań np. pisanie w klasie 3 sprawdzane 48 
zadaniami a w klasie 9.- 54 zadaniami, 

• egzaminy odbywają się w ciągu trzech dni równocześnie 
na wszystkich poziomach edukacyjnych, 

• przykłady testów i zadań udostępniane są na stronie 
internetowej, 



„Przeczytaj książkę lub wykonaj z dzieckiem czynność sprawiającą mu 

radość przed pójściem spać. Upewnij się, że dziecko ma spokojny sen. 

W dniu badania daj dziecku pożywne śniadanie. Unikaj pokarmów 

bogatych w cukier, w tym niektóre zboża i napoje czekoladowe.  

 

Zorganizuj  rodzinę, aby dziecko dostało się do szkoły na czas. Jeżeli 

dziecku zależy na wyniku badania, to powiedz mu, że to normalne, że 

jest nieco nerwowe. Ma się spodziewać pytań, które związane są z tym 

co umie najlepiej.  Można powiedzieć, że jeżeli stwierdzą, że pytanie 

jest za trudne, to mają nie martwić się, zostawić i zająć się następnym 

pytaniem... 

 

Należy zachować pozytywny stosunek do badania. Jeżeli swojemu 

dziecku pokażesz, że egzaminy nie mają żadnej wartości, to być może 

nie koncentruje się podczas testu lub może nie zakończyć testu. ” 

Wskazówki dla rodziców  



Wyniki testów są skalowane za pomocą modelu 
Racha,  co oznacza, że uczniom nie są 
komunikowane wyniki surowe. Wyniki uczniów  
i szkół generowane są metodą weighted  
likelihood estimates (WLE) a następnie 
przekształcane na skalę o średniej 500 i 
odchyleniu standardowym 100. 
Zrównywaniu podlegają także wyniki z kolejnych 
lat – zrównywanie pionowe (vertical saling,) czyli 
istnieje możliwość bezpośredniego 
porównywania wyników uczniów na różnych 
poziomach kształcenia. 









Indeks ICSEA (Index of Advantage)   

• Służy on opisowi populacji szkoły na stronie internetowej.  
• Dla każdej szkoły jest generowana wartość indeksu stanowiąca 

odpowiednik socjalno-ekonomiczny uczniów i społeczności lokalnej  
 (225 gospodarstw domowych), w której znajduje się szkoła.  

• Indeks bierze pod uwagę charakterystyki uczniów danej kategorii  
      a dokładnie wykształcenie i zawód rodziców (odpowiednio 8 oraz 5 

kategorii). 
• Dodatkowo wykorzystywana jest informacja o lokalizacji szkoły i oddaleniu 

od większych ośrodków miejskich, procent uczniów aborygeńskich, a 
także procent uczniów, którzy posiadają rodziców z niskim 
wykształceniem  
i posługujących się w domu innym językiem niż angielski.  

• Przyjęto wartość 1000 jako jedną ze średnich miar  
(mediana), ze względu  na rozkład wartości ICSEA  
wszystkich szkół, które są nierównomiernie rozłożone.  
 
 









http://www.acara.edu.au/naplan_results_video.html 











http://www.acara.edu.au/student_progress_video.html 





http://www.acara.edu.au/similar_schools_video.html 













Krajowy raport wyników egzaminów 
NAPLAN 

• jest publikowany przez Radę Ministerialną ds. Edukacji i Spraw młodzieży 
(MCEECDYA).  

• pierwsze skrócone raporty z wynikami po majowych egzaminach ukazują się 
we wrześniu (dla rodziców).  

• Raport pokazuje wyniki szkoły na każdym poziomie nauki (klasy 3, 5, 7, 9), 
każdej ze sprawdzanych umiejętności, poziomu  wymagań (1-10). 

• w drugim etapie ( później) publikowany jest Krajowy Raport (45-50 stron), 
który zawiera szczegółowe wyniki według płci, statusu ludności rdzennej, 
ludności posługującej się językiem innym niż angielski, status, zawodu  
i wykształcenie rodziców oraz lokalizacji.  

• raport składa się wyłącznie  z zestawień tabelarycznych i wykresów oraz 
krótkiej dwu stronicowej instrukcji jak czytać raport.  



Szkolne roczne raporty 

• powstają na podstawie tych samych narzędzi 
badawczych, są generowane automatycznie  
i uzupełniane komentarzami,  

• raport obejmuje 14 zagadnień 

 w tym 2 sekcje opcjonalne wypełniane przez 
Dyrekcję i Radę Szkoły (najważniejsze decyzje, 
wydarzenia, osiągnięcia – 200 słów).  



Cytaty z raportów szkolnych 

• [Przedstawienie uczniów] – 500 dynamicznych, aktywnych 
uczniów, którym jest w stanie zaoferować dużą liczbę 
najrozmaitszych programów interwencyjnych, dla wszystkich, 
którzy tego wsparcia będą potrzebowali, 

• uczniowie będą zachęcani do wyrażania kreatywności, 
rozwijania osobistych celów, by byli szczęśliwymi, pewnymi 
siebie młodymi ludźmi i wykorzystali nabyte umiejętności  w 
dalszej edukacji i życiu po opuszczeniu szkoły”. 

• wszyscy pracownicy są szczęśliwi z możliwości korzystania  
z zalet dużej różnorodności kultur, 

• będziemy prosić rodziców, by pomogli nam w staraniu  
o zapewnienie wszystkim uczniom regularnego uczęszczania 
do szkoły. 

 



Zespół specjalistów współpracujących z OECD  ma nadzieję,  
że uda się zastąpić dotychczasowa informację prezentowana na 
stronie My School informacją o wskaźniku  edukacyjnej wartości 
dodanej 



SREAMS – firma edukacyjna pomagająca szkołom 

analizować wyniki  testów  NAPLAN 





Częstości odpowiedzi uczniów w zadaniach 





Podsumowanie 

Przedstawiono odmienne od naszych sposoby 
prezentowania wyników 

Ich przedstawienie jest możliwe dzięki 
współpracy różnych instytucji państwowych  
i firm komercyjnych 

Najważniejszym nowym rozwiązaniem jest 
zestawienie danych o wynikach uczniów wraz 
z danymi społeczno-ekonomicznymi  oraz 
opiniami nauczycieli, rodziców i uczniów . 



 
 
Presented by 

Philip Holmes-Smith 
School Research Evaluation and Measurement Services 

Do przygotowania prezentacji wykorzystano  materiały filmowe   
 
 
 
 
 

oraz  prezentację  


