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ANALIZA WYNIKÓW EWALUACJI KONFERENCJI 

ŚLĄSKA  SZKOŁA EWD 2012 

Ustroń 12 - 13 kwietnia 2012 r. 

 

I. Cel i zakres ewaluacji konferencji  

    Celem głównym przeprowadzonej ewaluacji konferencji „Śląska Szkoła EWD 2012”  było pozyskanie 
informacji pomocnej zespołowi organizatorów w projektowaniu podobnych szkoleń w przyszłości oraz 
Zespołowi EWD w pracach nad komunikowaniem i szerokim wykorzystaniem metody edukacyjnej wartości 
dodanej. 

Ewaluowane były przede wszystkim następujące obszary: 
1. Treści, program oraz forma prowadzonych zajęć.  
2. Użyteczność/przydatność oraz sposób wykorzystania zdobytej wiedzy przez uczestników.  
3. Organizacja i warunki. 

Uczestnicy konferencji pracowali w 5 grupach warsztatowych: dwóch  grupach gimnazjalnych dla 
początkujących (G1a, G1b), dwóch grupach gimnazjalnych dla zaawansowanych (G2a, G2b), jednej grupie 
maturalnej (M). Dwa wykłady były adresowane do wszystkich uczestników, pozostałe, podobnie jak 
i zajęcia warsztatowe były przeznaczone dla konkretnych grup. To samo dotyczy spotkań, na których 
dzielono się swoimi doświadczeniami z EWD.  Zajęcia  w poszczególnych grupach prowadzili członkowie 
Zespołu EWD, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  

Poniżej zostały przedstawione zsumowane wyniki ankiet zebranych w poszczególnych grupach. 

II. Wyniki analizy ankiet 

W niniejszej analizie wykorzystano wyniki  102 ankiet z ogólnej liczby 105 rozdanych (wypełniło je 
więc i oddało 97,2% uczestników konferencji).  

II.1 Ogólna ocena konferencji 

Na pytanie o ogólną ocenę  konferencji padły następujące odpowiedzi (patrz tabela 1.): 

Tabela 1.  Jak ocenia Pan/i  Śląską Szkołę EWD 2012?  

Oceniane 
stwierdzenie/odpowiedź 

zdecydowanie 
nie 

raczej 
nie 

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

Razem 
n % n % n % n % 

Zajęcia poszerzyły moją wiedzę 
na temat EWD 0 0 5 4,9 22 21,6 75 73,5 102 (100%) 

Zajęcia przyczyniły się do wzrostu 
moich umiejętności w zakresie  
interpretacji wskaźników EWD 

0 0 1 1,0 30 29,4 71 69,6 102 (100%) 

Poziom zajęć był 
satysfakcjonujący 0 0 0 0 21 20,6 81 79,4 102 (100%) 

Zajęcia były dobrze 
zorganizowane 0 0 0 0 15 14,7 87 85,3 102 (100%) 

We wszystkich wymienionych w pytaniu obszarach ponad 90% respondentów potwierdziło (zdecydowanie 
tak i raczej tak), że zajęcia poszerzyły ich wiedzę, przyczyniły się do wzrostu umiejętności, że odbywały się 
na satysfakcjonującym poziomie oraz były dobrze zorganizowane.   
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II.2 Ocena wykładów 

Respondenci zostali poproszeni o ocenę (w skali od 1 do 6, gdzie 6 jest oceną najwyższą) wykładów 
adresowanych do uczestników poszczególnych grup. Oceny te (uśrednione) przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Ocena poszczególnych wykładów (ocena średnia, odpowiadająca ocenom szkolnym od 1 do 6) 

Przedmiot oceny 
dobór treści 
(spójność) 

przydatność 
treści 

(użyteczność) 

przystępność 
przekazu 

Wykład „EWD jako sposób komunikowania wyników” 5,1 5,0 5,1 

Wykład dla grup G1 i G2: 
„ EWD a ewaluacja wewnątrzszkolna” 

5,1 5,2 5,2 

Wykład dla grupy M : 
„ O historii EWD maturalnego w Polsce” 4,9 4,7 5,0 

Wykład „EWD na świecie” 5,0 4,6 5,1 

Wykład dla grup G1 i G2: 
 EWD a wymagania państwa wobec szkół 5,0 5,0 5,2 

Wykład dla grupy M: „ Czy już można wykorzystać EWD 
maturalne w ewaluacji?” 

5,4 5,5 5,3 

Pod względem doboru treści, przydatności i przystępności przekazu wszystkie wykłady zostały ocenione 
bardzo dobrze (co najmniej na 5). Tylko wykład poświęcony historii EWD maturalnego w Polsce został 
oceniony pod względem doboru treści i przydatności nieco niżej (ale wciąż bardzo wysoko). Również 
przydatność wykładu  EWD na świecie została oceniona nieco niżej od pozostałych (na 4,6). 

 

II.3. Ocena spotkań poświęconych wymianie własnych doświadczeń z EWD  

Ocenione też zostały spotkania (w obrębie poszczególnych grup) poświęcone wymianie własnych 
doświadczeń z EWD. Oceny te przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Ocena spotkań poświęconych wymianie własnych doświadczeń z EWD (ocena średnia, odpowiadająca 
ocenom szkolnym od 1 do 6) 

Przedmiot oceny 
sposób 

moderowania 
merytoryczność użyteczność 

Grupa początkujących  
G1 a i b) 5,7 5,8 5,7 

Grupa zaawansowanych praktyków 
(G2 a i b) 5,4 5,5 5,5 

Grupa nauczycieli szkół ponad-
gimnazjalnych (M) 5,0 5,1 5,1 

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że wszystkie elementy poddane ocenie, a więc sposób 
moderowania, merytoryczność i użyteczność tych spotkań ocenione zostały przez ich uczestników bardzo 
wysoko (oceny od 5 do 5,8). 

II.4.  Ocena warsztatów 

W ocenie warsztatów brano pod uwagę przydatność treści, wykorzystanie czasu i komunikatywność 
(przystępność przekazu). We wszystkich tych zakresach oceny uczestników warsztatów (tabela 4.) są 
bardzo wysokie (od 5,3 do 5,8).  Jedynie grupa nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oceniła wykorzystanie 
czasu na warsztatach nieco niżej niż pozostałe grupy (4,9). 
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Tabela 4. Ocena zajęć warsztatowych (ocena średnia, odpowiadająca ocenom szkolnym od 1 do 6) 

Przedmiot oceny 

komunikatywność, 
przystępność 

przekazu 

przydatność 
treści 

wykorzystanie 
czasu 

Grupa początkujących  (G1 a i b) 5,8 5,8 5,8 

Grupa zaawansowanych praktyków (G2 a i b) 5,6 5,6 5,6 

Grupa nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (M) 5,4 5,3 4,9 

 

II.5.  Odpowiedzi na pytania otwarte, dotyczące treści zajęć 

Jedno z ostatnich pytań ankiety dotyczyło oceny treści prezentowanych podczas konferencji. Poproszono 
respondentów o wskazanie tych, które były dla nich trudne, nowe, zbędne lub/i najbardziej przydatne. 
Poniższe zestawienie prezentuje rozkład odpowiedzi na to pytanie. 

Treści trudne:  

 Analiza (ilościowa i jakościowa) oraz interpretacja wyników EWD (8 wskazań), skalowanie, w tym  
skalowanie wyników z różnych lat (5); wyciąganie wniosków z analizy EWD (w tym trzyletnich) (5); 
szczegółowa analiza przypadków, interpretacja danych i zaplanowanie zmian (3); korzystanie   
kalkulatora (3)  

 Po 1 wskazaniu: zrozumienie skali 100;  zapis raportu (sprawy techniczne); zagadnienia  związane 
z częścią matematyczną, np. interpretacja wykresów, EWD na świecie, modelowanie dla EWD 
maturalnego. 

 Nie było treści trudnych – 8 wskazań 

Treści nowe (lub zaskakujące):  

 Kalkulator EWD Plus – obsługa, praca z kalkulatorem, jego nowe możliwości (8 wskazań); różna 
interpretacja wyników EWD, różnorodność wskaźników EWD (6); EWD w Australii, Anglii, w świecie 
(6); sposób interpretacji wykresów (5); rozkład staninowy skumulowany (4); szczegółowe 
analizowanie 3-letnich EWD (3); skalowanie (2) 

 Po 1 wskazaniu: możliwość wykorzystania EWD w doskonaleniu pracy szkoły, możliwość 
porównywania potencjału ucznia i jego wyników, tworzenie nowych wariantów dot. podziału grupy 
badawczej; możliwości tworzenia różnych wykresów; ocena skuteczności szkół w przygotowaniu do 
egzaminów; możliwości, jakie daje analiza EWD; raporty z niektórych szkół; porównanie EWD 
w klasach; dodatkowe warianty i interpretacja wyników w różnych zależnościach; wykorzystanie 
EWD we wszystkich obszarach ewaluacji, EWD w ewaluacji; wykorzystanie strony internetowej; 
możliwość określenia oceny z przedmiotu nieobowiązkowego na maturze; analiza wybieralności; 
nie pracując na kalkulatorze EWD wszystko było dla mnie nowe. 

 Nic nowego (2) 

Treści zbędne (lub zbyt oczywiste): 

 EWD na świecie (8 wskazań); historia EWD maturalnego (4); rola EWD (2); wyszukiwanie szkół 
w Internecie (2); niektóre zagadnienia (2) 

 Po 1 wskazaniu: ogólne zasady EWD, sposób wyznaczania EWD, strona: matura.ewd.pl, praca 
z kalkulatorem 

 Nie było zbędnych treści, wszystkie były przydatne (13)  

Treści najbardziej przydatne: 

 Analiza: ilościowa i jakościowa, sposobów jej wykonywania, wskaźników EWD, konkretnych 
przypadków, wyników własnej szkoły, wskaźników wieloletnich, konkretnych przypadków, 
porównawcza, itp. (25 wskazań)  
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 Wnioskowanie i interpretacja: danych, wyników, wskaźników i wykresów (23) 

 Kalkulator EWD Plus: praca z kalkulatorem, nauka posługiwania się kalkulatorem EWD, możliwość 
przećwiczenia pracy z kalkulatorem EWD, funkcje w kalkulatorze EWD Plus, praca z kalkulatorem, 
nowe doświadczenie z kalkulatorem, zajęcia z kalkulatorem, możliwość dodawania kryteriów do 
kalkulatora (11 wskazań) 

 Wykłady i warsztaty (11) 

 Jak wykorzystać EWD do ewaluacji: pracy szkoły, w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, przy 
maturze (8)  

 Czytanie wyników: odczytywanie wyników szkoły, odczytywanie wyników na wykresach, możliwość 
odczytania wpływu wyników po SP na wyniki gimnazjalistów, czytanie wskaźników 3-letnich, 
umiejętność odczytywania wyników, czytanie wykresów (8) 

 Rozbijanie wyników egzaminów na części i grupowanie (2) 

 Po 1 wskazaniu: formułowanie pytań, studium przypadku; problemy do wymagań; EWD 
a wymagania państwa wobec szkół; analiza wg potencjału, przykłady raportów kilku szkół, sposób 
komunikowania wyników, planowanie pracy szkoły 

 Wszystko było przydatne (3) 

Z powyższego zestawienia wynika, że dla uczestników konferencji najtrudniejsze były treści związane 
z analizą oraz interpretacją wyników; do treści nowych najczęściej zaliczono obsługę i możliwości 
kalkulatora EWD Plus, do treści zbędnych informacje o EWD na świecie, a do najbardziej przydatnych 
zagadnienia związane z analizą, wnioskowaniem i interpretacją danych. 

Organizatorów konferencji interesowało też to, czego – zdaniem respondentów – zabrakło w programie 
Śląskiej Szkoły EWD 2012. Rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia się następująco: 

(Zabrakło:) 

 Czasu na: wymianę doświadczeń w grupie, na analizę własnej szkoły, na indywidualne konsultacje 
dotyczące wskaźników własnej szkoły, na przećwiczenie zdobytych umiejętności, na "przetrawienie" 
pozyskanych informacji, na pytania i odpowiedzi (8 wskazań) 

 Było za mało warsztatów, powinno być też więcej ćwiczeń praktycznych (6 wskazań) 

 Nowych informacji dotyczących analizy nowej formuły egzaminu (2) 

 Pogłębionej analizy jakościowej (2) 

 Po 1 wskazaniu:  przykładów dobrych praktyk  jak podnosić efektywność nauczania; jak EWD 
będzie się miało do "nowego" egzaminu gimnazjalnego; co dalej po analizie ilościowej 
i jakościowej;  

 Spaceru (2), zwiedzania okolicy (2) 

 Niczego (5); wszystko to już było na innych szkoleniach (1); szkolenie oceniam pozytywnie (1); 
najlepiej zorganizować kolejne szkolenie w tej samej formie i z tymi samymi prowadzącymi (1) 

II.6.  Odpowiedzi na pytania otwarte, dotyczące wykorzystania wiedzy nabytej na zajęciach 

Wszyscy respondenci odpowiedzieli pozytywnie na pytanie, czy zamierzają wykorzystać wiedzę nabytą na 
Śląskiej Szkoły EWD 2012 we własnej pracy. To, w jaki sposób zamierzają to uczynić, przedstawia poniższe 
zestawienie: 

 Zamierzam wykorzystać wiedzę do: analizy i prezentacji wyników własnej szkoły (36 wskazań), 
analizy wyników egzaminów (10); analizy wyników uczniów (3) 

 Zamierzam wykorzystać wiedzę do: szkolenia Rady Pedagogicznej (16 wskazań), szkolenia 
w grupach nauczycielskich (4); przekażę wiedzę nauczycielom (4) 
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 Zamierzam wykorzystać wiedzę do:  ewaluacji wewnętrznej, maturalnej, itp. (15 wskazań)  

 Zamierzam wykorzystać wiedzę do: interpretacji wyników szkolnych i wyciągania wniosków do 
dalszej pracy z uczniami (2) 

 Po 1 wskazaniu: zamierzam wykorzystać wiedzę:  do analizy pracy innych szkól, do pracy 
z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych (wg zlecenia UM),  będę uczestniczyć w pracach zespołu 
zajmującego się EWD w szkole, do opracowania wyników egzaminów i  sporządzania raportów  po 
egzaminach gimnazjalnych, do intensywniejszego zbieranie dodatkowych parametrów 
w raportach, dokładniejszych raportów po kolejnych edycjach egzaminu gimnazjalnego, do 
wprowadzenia dodatkowego kryterium do kalkulatora i wprowadzenia zmian w nauczaniu, do 
wyciągania wniosków, jak poprawić efektywność pracy, do zdobycia informacji o uczniach i szkole, 
do analizy przyczyny spadku efektywności w jednej z części egzaminu, do opracowania i wdrożenia 
planu naprawczego dla mojej szkoły, do pracy nad podnoszeniem jakości szkoły, do planowanie 
działań w dostosowaniu metod pracy z określonymi grupami uczniów, do doboru uczniów do klas, 
do zmobilizowania zespołów przedmiotowych do pracy nad EWD, do potwierdzenia wymagań za 
pomocą EWD. 

II.7.  Dodatkowe uwagi i komentarze 

Wśród dodatkowych uwag i komentarzy dotyczących Śląskiej Szkoły EWD 2012 znalazły się następujące: 

 Bardzo dobra (świetna) organizacja (5 wskazań); zajęcia przebiegały w miłej, twórczej,  przyjaznej, 
rewelacyjnej atmosferze (4); zajęcia prowadzone były przez kompetentne osoby (4); ta konferencja, 
to bardzo dobry pomysł – brawo (3) ; powinno być jeszcze więcej  zajęć warsztatowych (2); 
szkolenie było niezwykle przydatne (2); było za dużo wykładów (2). 

 Po 1 wskazaniu: doskonała forma doskonalenia, grupy były zdyscyplinowane, były ciekawe 
informacje, merytoryczność zajęć, wspaniałe  warunki uczenia się, całość kursu oceniam bardzo 
wysoko, cale zajęcia były bardzo dobre; należy systematycznie organizować tego typu szkolenia dla 
dyrektorów; proszę o kontynuację, mam nadzieję, że będą kolejne. 

 

III. Podsumowanie ewaluacji 

Wysoką ocenę konferencji, na podstawie przedstawionej analizy wyników ewaluacji, można przypisać: 

1. Praktyczności (użyteczności) proponowanej wiedzy. 

2. Dobremu powiązaniu treści, programów i metod zastosowanych podczas konferencji. 

3. Dobrej kadrze prowadzącej. 

4. Dobrej organizacji oraz sprawnemu przebiegowi konferencji. 

 

Wśród działań, które należałoby podjąć, by następne konferencje/szkolenia na podobny temat w jeszcze 
większym stopniu spełniały oczekiwania słuchaczy, należy wymienić: 

1. Zaplanowanie nieco mniejszej liczby zajęć teoretycznych (wykładów), a większej praktycznych 
(warsztatów, ćwiczeń).  

2. Zaplanowanie nieco większej liczby godzin na spotkania poświęcone wymianie doświadczeń 
i indywidualne konsultacje. 

 

Wyniki ankiet opracował i raport przygotował 
 Bohdan Doboszyński, RODN „WOM” w Katowicach 


