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Plan warsztatów 

1. Trochę podstaw, czyli o tym, jak komunikujemy wyniki. 

 Dlaczego skala standardowa? 

 Dlaczego z przedziałami ufności? 

2. Przypomnienie idei  szacowania kontekstowych 

wskaźników efektywności nauczania. 

3. Interpretacja wskaźników, czyli jak czytać raporty dla 

szkół. 
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Dlaczego nie posługujemy się sumą punktów? 

 Porównywanie wyników różnych testów jest niemożliwe. 

 Trudno ocenić, czy dany wynik jest wysoki, czy też niski. 

 Niemożliwe jest szybkie oszacowanie, jaki procent 

populacji posiada wynik wyższy lub niższy od aktualnie 

analizowanego. 

 Niemożliwe jest porównanie ze sobą wyników uczniów 

piszących dwie wersje testu. 

 



Skalowanie wyników testów osiągnięć 

Id Zad

1 

Zad

2 

Zad

3 

Zad

4 

Zad

5 

Zad

6 

Zad

7 

Zad

8 

Zad

9 

001 
1 1 0 0 1 1 1 

002 
1 0 0 1 0 1 0 

003 
1 1 1 1 0 0 2 

004 
0 0 1 1 0 1 1 

005 
1 1 0 0 2 0 0 

006 
0 0 1 2 2 4 2 

007 
1 1 1 1 2 4 1 

008 
1 1 1 1 2 3 1 

Wyliczając wskaźniki nie posługujemy się po prostu sumą punktów  

z testu,  lecz znając odpowiedzi na poszczególne pytania skalujemy wyniki 

uczniów (modelem IRT) 



Standaryzacja wyników 

 Wyskalowane wyniki mają rozkład normalny. 

 Następnie przedstawiamy je na skali o średniej równej 

100 i odchyleniu standardowym równym 15 



Odczytywanie wyników na skali standaryzowanej 

1) Jaką wartość przyjmuje wynik średni? Jaki odsetek uczniów ma wynik 

wyższy od średniego? 

2) Jaką wartość przyjmuje wynik o jedno odchylenie standardowe wyższy od 

średniej? Jaki odsetek uczniów uzyskało niższy wynik od tej wartości? 

3) Co możemy powiedzieć o wyniku równym 130 (odnosząc go do wyniku 

średniego)? A o wyniku 145? 

4) Jaki wynik otrzymał uczeń, skoro wiemy, że ok. 84% populacji uczniów 

otrzymało wynik wyższy, a prawie 16% populacji wynik niższy? 
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Dlaczego wyniki komunikujemy z przedziałem ufności? 

 Kiedy chcemy opisać jakąś cechę otaczającej nas rzeczywistości (jak np. 

wynik szkoły z zakresie umiejętności jej uczniów), skazani jesteśmy na 

niepewność oszacowania wartości danej miary.  

 Wynika ona z dwóch źródeł błędów: 

 Błędu pomiaru interesujących nas charakterystyk takich jak poziom 

umiejętności uczniów: 

• dyspozycja uczniów w danym dniu, 

• zgadywanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych, ściąganie, 

• błędy podczas oceniania testów,  

• przypadkowość w doborze zadań testowych itp.  

 Błędu próbkowania: pomiarem zawsze obejmuje się tylko próbę uczniów 

szkoły, na podstawie której wypowiada się o wynikach jej pracy.  

 Dlatego istnieje konieczność wyznaczenia przedziału ufności dla 

oszacowanych wartości (zarówno średniego wyniku w teście osiągnięć,  

jak i wskaźnika efektywności nauczania).  
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Pomiar 2 

Pomiar 3 
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Pomiar 6 

Pomiar 7 

Pomiar 8 

Pomiar 9 

Pomiar 10 

Przedział ufności 

nie pokrywa się  

z wynikiem 

prawdziwym 

Wynik 

prawdziwy 

Wyniki testu obarczone są błędem pomiaru 



Wyniki  Wysokie  Niskie  
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? ? ? ? 
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Wyniki  

Wysokie  Niskie  

Wynik najmniej 
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(5%) 
 

Funkcja 

prawdopodobieństwa 

Wynik najmniej 

prawdopodobny 

(5%) 

Wynik najbardziej prawdopodobny (90%) 

Średni wyniki szkoły obarczony jest błędem pomiaru 



Przedział ufności 

 To przedział, który z określonym prawdopodobieństwem zawiera prawdziwą 

wartość wskaźnika. 

 W przekazanych raportach komunikujemy wyniki z 90% przedziałami 

ufności.  

 Są to przedziały, w których z 90% prawdopodobieństwem znajduje się 

prawdziwa wartość danego wskaźnika szkoły. 

 Wielkość przedziału ufności zależy także od:  

 przyjętego przez nas stopnia pewności, z jaką chcemy komunikować dany 

wynik (im większą chcemy posiadać pewność, że prawdziwa wartość 

wskaźnika znajduje się w wyznaczonym przedziale, tym będzie on 

szerszy), 

 liczby uczniów uwzględnionych w analizie (im więcej uczniów 

uwzględnionych w analizie, tym przedział węższy). 
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Wnioski 

czynnik matema 

tyka 

świad. 

językowa 

czytanie 
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Która szkoła naucza efektywniej?  

1) Szkoła „A” i szkoła „B” pracują z podobnymi uczniami, w podobnym 

otoczeniu społecznym, jednak szkoła „A” osiąga wyższe wyniki w testach 

osiągnięć. Która szkoła pracuje efektywniej? 

2) Szkoła „A” pracuje z uczniami pochodzącymi z rodzin o wyższym statusie 

społeczno-ekonomicznym niż szkoła „B”, która pracuje z „trudniejszą” 

młodzieżą. Obie szkoły uzyskują takie same wyniki w testach osiągnięć. 

Która szkoła pracuje efektywniej? 

3) Szkoła „A” pracuje z uczniami pochodzącymi z rodzin o niższym statusie 

społeczno-ekonomicznym niż szkoła „B”, która pracuje z uczniami z tzw. 

„dobrych domów”. Szkoła „A” uzyskuje lepsze wyniki w testach osiągnięć 

niż szkoła „B”. Która szkoła pracuje efektywniej? 

4) Szkoła „A” pracuje z uczniami pochodzącymi z rodzin o wyższym statusie 

społeczno-ekonomicznym niż szkoła „B”, która pracuje z „trudniejszą” 

młodzieżą. ”. Szkoła „A” uzyskuje lepsze wyniki w testach osiągnięć niż 

szkoła „B”. Która szkoła pracuje efektywniej? 



Idea szacowania kontekstowych wskaźników 

efektywności nauczania 

Średni wynik 
testu w szkole X 

Średni wynik testu w szkołach 
statystycznie podobnych do szkoły 
X ze względu na: 
•płeć i wiek uczniów 

•wykształcenie rodziców  
•aspiracje rodziców 

•liczbę książek 

•średni poziom wykształcenia 
rodziców uczniów w szkole 

 

Wskaźnik efektywności 
nauczania 
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Cechy kontekstowych wskaźników efektywności 

nauczania 

 Wskaźnik efektywności nauczania jest miarą względną. 

 Średnia efektywność nauczania w kraju wynosi zero. 

 Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej lub ujemnej wartości 

wskaźnika efektywności nauczania jest takie samo dla każdej 

szkoły, niezależnie od tego, z uczniami o jakich cechach 

(uwzględnionych w modelu) pracowała. 

 Wskaźniki efektywności nauczania także komunikujemy z 

przedziałem ufności!   

 W raportach przyjęto 90% przedziały ufności. 

 Trzy wskaźniki odpowiadające wykorzystanym testom osiągnięć: 

umiejętności czytania, świadomości językowej i umiejętności 

matematycznych. 
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Jak czytać raporty? – typy wykresów 

Rozkład wyników w teście umiejętności czytania w szkole na tle rozkładu 

wyników w populacji 

N = 34 



Jak czytać raporty? – typy wykresów 

Rozkład wyników w teście świadomości językowej w szkole na tle rozkładu 

wyników w populacji 

N = 21 



Jak czytać raporty? – typy wykresów 
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N = 34 
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badanych szkół 

N = 34 
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Jak czytać raporty? – typy wykresów 

Łączna informacja o wyniku w teście osiągnięć i efektywności nauczania w 

zakresie umiejętności czytania 
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Średni wynik w teście  



Jak czytać raporty? – typy wykresów 
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Jak czytać raporty? – typy wykresów 

Szkoły o jakich wynikach i jakiej efektywności nauczania zdarzają się 

najczęściej? Jakie są najbardziej typowe? 



Jak czytać raporty? – typy wykresów 

Szkoły najbardziej typowe pod względem wyników nauczania i 

efektywności pracy 
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Wyniki testu 

Efektywność nauczania 

N = 41 

N = 40 



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła A  



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła A  

Wyniki testu 

Efektywność nauczania 

N = 41 

N = 40 



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła A  



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła A  

Wyniki testu 
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Efektywność nauczania 

N = 17 

N = 15 
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Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła B  

Wyniki testu 

Efektywność nauczania 

N = 16 

N = 14 



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła B  
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Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła C  

Wyniki testu N = 37 

N = 37 
Efektywność nauczania 



Jak czytać raporty? – Studia przypadków: Szkoła C  



• Wskaźnik efektywności nauczania jest miarą względną. 

• Efektywność nauczania dla całej populacji wynosi zero. 

• Jeśli wskaźnik efektywności jest bliski zeru oznacza to, że szkoła pracuje przeciętnie, 
podobnie do większości szkół w kraju. 

• Prawdopodobieństwo uzyskania dodatniej lub ujemnej wartości wskaźnika 
efektywności jest takie samo dla każdej szkoły, niezależnie od cech uczniów 
(uwzględnionych w modelu). 

• Wskaźnik efektywności nauczania jest cechą szkoły. 

• Dodatnia wartość wskaźnika efektywności nauczania oznacza, że szkoła pracuje 
ponadprzeciętnie efektywnie. 

• Wskaźnik efektywności nauczania należy komunikować w przedziale ufności. 

• Dwie szkoły mają porównywalną efektywność, jeśli ich przedziały ufności zachodzą 
na siebie. 

 

 

WARTO ZAPAMIĘTAĆ… 



Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa 

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

Dziękuję za uwagę. 
Źródło: http://www.stepitupqueen.com 


