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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Motto: 
 

myślałam, że wiem co to jest EWD, 

okazało się, że nic nie wiem... 
 

Uczestniczka Wiosennej Szkoły EWD 2009 

 

Opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych dla uczestników 
Wiosennej Szkoły EWD 2009, 
Miedzeszyn 28-29 marca 2009 r. 

 
W zajęciach Wiosennej Szkoły EWD 2009 uczestniczyło 146 osób. Początkowo planowano udział 120 

osób, lecz z powodu bardzo dużego zainteresowania liczbę uczestników zwiększono do 150 osób 

(kilku uczestników w ostatniej chwili nie dojechało). Wśród uczestników było 89 nauczycieli 

i dyrektorów gimnazjów, 54 doradców i konsultantów, 2 wizytatorów i 1 pracownik CKE. 

Wszystkie zajęcia i wykłady prowadzili członkowie zespołu, pracujący w  Projekcie Badania dotyczące 

rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej w ramach działania 3.2. 

Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych priorytetu Wysoka jakość edukacji programu operacyjnego 

Kapitał ludzki, oraz stały współpracownik zespołu Ewa Kędracka. 

Ankiety wypełniło 139 osób co stanowi 95% uczestników szkolenia. 

 

Część I ankiety dotyczyła Opinii uczestnika na temat szkolenia w zakresie EWD. 

Odpowiedzi na pytanie1. w  procentach. 

 

111...   Jaka oceniacie Państwo Wiosenną Szkołę EWD 2009? 

 
zdecydowanie 

nie 
raczej 
nie 

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

Zajęcia poszerzyły moją wiedzę na temat EWD - - 9% 91% 

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

- 2% 23% 75% 

Poziom zajęć był satysfakcjonujący - - 20% 80% 

Zajęcia były dobrze zorganizowane - 1% 6% 92% 

 

Wszystkie podawane dane procentowe obliczane są w stosunku do liczby 

ważnych odpowiedzi (procenty ważne). 

Na pytanie udzieliło odpowiedzi 139 osób. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili 

Wiosenną Szkołę EWD. Ponad 90% uważa, że zajęcia zdecydowanie poszerzyły ich 
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wiedzę na temat EWD, dla trzech czwartych zajęcia zdecydowanie przyczyniły się do 

wzrostu umiejętności interpretacji wskaźnika EWD. 

Poziom zajęć był zdecydowanie satysfakcjonujący dla 80% uczestników, raczej 

satysfakcjonujący dla pozostałych. 

Organizacja zajęć została oceniona przez uczestników równie wysoko,  ponad 90% 

obecnych uważało, że zajęcia były zdecydowanie dobrze zorganizowane. 

Nie było ocen zdecydowanie negatywnych, zaledwie trzy osoby oceniły organizację 

Szkoły jako raczej nie dobrą. 

 

W drugim pytaniu (138 odpowiedzi) poproszono o ocenienie dwóch wykładów, 

Prezentacja nowego Kalkulatora EWD oraz Metoda łącznej analizy wyniku 

egzaminacyjnego i wskaźnika EWD. Procent odpowiedzi dla poszczególnych ocen i 

średni wynik punktów (wskaźnik aprobaty) przedstawia poniższa tabela . 

 

222...   Proszę ocenić w skali od 1do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, 
poszczególne wykłady Wiosennej Szkoły EWD 2009. 

 

 
komunikatywność, 

przystępność przekazu 
przydatność treści wykorzystanie czasu 

Skala ocen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

- - - 9% 30% 62% - - - 2% 25% 72% - - - 4% 31% 65% 

Średnia ocena, wskaźnik aprobaty 

wykład „Prezentacja 
nowego Kalkulatora 
EWD” 

5,5 5,7 5,6 

Skala ocen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

- 1% 4% 14% 34% 47% - 1% 3% 10% 34% 53% - 1% 4% 11% 37% 47% 

Średnia ocena, wskaźnik aprobaty 

wykład „Metoda łącznej 
analizy wyniku 
egzaminacyjnego 
i wskaźnika EWD” 

5,2 5,4 5,3 

  

Oba wykłady zostały bardzo wysoko ocenione przez słuchaczy. Elementy, o które 

pytano, czyli komunikatywność, przystępność treści i wykorzystanie czasu uzyskały 

średni wynik powyżej pięciu (w skali od 1 do 6). Wykład „Prezentacja nowego 

Kalkulatora EWD” nie uzyskał ani jednej oceny poniżej 4. Najwyżej oceniono 

przydatność treści  wykładu o Nowym Kalkulatorze EWD. Uczestnikom Szkoły EWD 

bardzo podobało się to narzędzie i w pozostałych pytaniach też pozytywnie się o nim 

wypowiadali. 
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Wykład „Metoda łącznej analizy wyniku egzaminacyjnego i wskaźnika EWD”, który 

zawierał trudne pojęcia statystyczne też został bardzo wysoko oceniony, praktycznie 

połowa wypełniających ankiety przyznała w każdym sprawdzanym obszarze 

maksymalną ocenę, czyli 6, a średnia ocena każdego obszaru przekracza 5 (w skali 

od 1 do 6). 

333...   Proszę ocenić w skali od 1do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, zajęcia 
warsztatowe Wiosennej Szkoły EWD 2009, w których Państwo uczestniczyli. 
 

 
komunikatywność, 
przystępność 
przekazu 

przydatność treści 
materiały 
szkoleniowe 

wykorzystanie 
czasu 

Skala ocen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

- - - - 26% 74% - - - 5% 21% 74% - - - 5% 30%66% - - - 2% 23% 76% 

Średnia ocena, wskaźnik aprobaty 

dla 
początkujących 

 
(62 odpowiedzi) 

5,7 5,7 5,6 5,7 

 

Zajęcia warsztatowe w grupie dla początkujących (62 odpowiedzi) zostały bardzo 

wysoko ocenione przez uczestników. 

Pierwszy sprawdzany element czyli: komunikatywność, przystępność przekazu - trzy 

czwarte uczestników oceniło na maksymalną ocenę czyli 6, a jedna czwarta na 5. 

Równie wysoko szkoleni ocenili przydatność treści oraz wykorzystanie czasu 

warsztatów. Materiały szkoleniowe uzyskały dwie trzecie ocen maksymalnych 

a jedna trzecia uczestników przyznała im ocenę 5. 

Wskaźnik aprobaty z każdego obszarów uzyskał bardzo wysoka wartość pomiędzy 

5,6 a 5,7 — przy maksymalnej ocenie 6. 

  

 
komunikatywność, 
przystępność 
przekazu 

przydatność treści 
materiały 
szkoleniowe 

wykorzystanie 
czasu 

Skala ocen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

- - 3% - 29% 68% - - 3% 3% 29% 66% - - 1% 13% 29% 57% - - 3% 3% 39% 55% 

Średnia ocena, wskaźnik aprobaty 
dla 

zaawansowanych 
(76 odpowiedzi) 

5,6 5,6 5,4 5,5 

 

Warsztaty dla zaawansowanych (62 odpowiedzi) uzyskały bardzo wysokie oceny.  

Ponad połowa uczestników wystawiła oceny maksymalne (6), ze  wszystkich 

sprawdzanych obszarów, a jedna trzecia wystawiła Warsztatom dla 

zaawansowanych ocenę 5. 
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Jedynie pojedynczy uczestnicy Szkoły EWD wystawili zajęciom warsztatowym oceny 

3, żaden uczestnik nie wystawił oceny 2 ani 1. 

Średnia ocena  Warsztatów  dla zaawansowanych jest wysoka, ok. 5,5 w czterech 

sprawdzanych obszarach przy maksymalnej ocenie 6. 

 

Pytanie 4. było otwarte. Należało określić w kilku słowach co było dla uczestników:  

trudne, nowe (lub zaskakujące), zbędne (lub zbyt oczywiste), najbardziej przydatne. 

 

Zagadnienia trudne wymieniło 58 osób, co stanowi 42% uczestników. Do zagadnień 

trudnych zaliczono przede wszystkim nazewnictwo i pojęcia statystyczne (17 osób),  

analizę i  interpretację wyników EWD (13 osób) oraz łączną analizę wyników 

surowych i „3-rocznikowego EWD” (14 osób). Poniżej 10 osób wymieniło też 

problemy z takimi pojęciami jak:  skale pomiarowe (6 osób)  i Nowy Kalkulator EWD 

(4 osoby). Kilka osób zaznaczyło brak trudnych zagadnień. 

 

Na temat zagadnień nowych (lub zaskakujących) napisały w ankietach 82 osoby, 

co stanowi 59% biorących udział w szkoleniu. Najczęściej wymieniano: 

- Nowy Kalkulator EWD (41 osób), 

- trzyletnie EWD - komunikowanie wyników (29 osób), 

- doświadczenia i prezentacje uczestników  (13 osób), 

- analizę, interpretację wskaźnika EWD (12 osób), 

- pojęcie EWD (10 osób) 

- skale pomiarowe (3 osoby) 

Kilka osób napisało, że nie było nowych zagadnień. 

 

Tematy zbędne (lub zbyt oczywiste) określiły 24 osoby, co stanowi 17% 

uczestników. Większość osób (14) napisała, ze nie było takich materiałów, 8 osób 

wymieniło prezentacje doświadczeń szkół, 2 osoby napisały o „wymianie 

doświadczeń - Moduł I”. 

 

 

Treści najbardziej przydatne  wymieniło 115 osób (83 %). Najczęściej powtarzające 

się tematy to: 
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- kalkulator, Nowy kalkulator (55 osób), 

- analiza i interpretacja wyników EWD (34 osoby), 

- wszystko (18 osób), 

- wymiana doświadczeń (8 osób). 

 

Pytanie 5. brzmiało: Jakie aspekty EWD, Państwa zdaniem, powinny być 

poruszone podczas kolejnych edycji Szkoły  EWD? Podkreśl wybrane. 

Można było podkreślać kilka odpowiedzi. 

Aspekty EWD poruszane podczas kolejnych edycji 
Szkoły EWD 

Liczba 
podkreślonych 

Procent 
podkreślonych 

różne modele szacowania EWD 47 34% 

metody statystyczne stosowane podczas obliczania EWD 24 17% 

analizy wewnątrzszkolne 125 90% 

analizy z poziomu organu prowadzącego (lub nadzorującego) 70 50% 

zastosowania metody EWD w innych krajach 45 32% 

 

Zdecydowana większość uczestników chciałaby nadal uczestniczyć w zajęciach 

poświęconych analizom  wewnątrzszkolnym (90%), około jednej trzeciej 

uczestników chciałoby poznać różne modele szacowania EWD (34%) 

i zastosowania metody EWD w innych krajach (32%) 

Najmniejszą liczbę osób interesują  metody statystyczne stosowane podczas 

obliczania EWD (17%). 

 

Na Pytanie 6. Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Wiosennej Szkoły EWD 

2009 udzieliło odpowiedzi 61 osób, co stanowi 39% wypełniających ankiety. 

Praktycznie wszystkie uwagi i komentarze były podziękowaniami za bardzo dobrze 

zorganizowane zajęcia. Przykładowe wypowiedzi uczestników zajęć: 

- Bardzo dobrze zorganizowana i przeprowadzona konferencja. Dziękuję. 

- Doskonale zorganizowane w bardzo dobrych warunkach. 

- Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa. Wiosenną Szkołę EWD 

nazwałabym bardzo efektywną. 

- Komunikatywny przekaz informacji, na każdej "szkole" niezwykle ciekawe 

nowości, przyjaźni prowadzący. 
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- Prowadzący bardzo dobrze przygotowani do zajęć, jeśli był problem, to został 

wyjaśniony. 

- Profesjonalizm, to warto podkreślić. 

- Świetna organizacja, właściwie rozłożony plan zajęć, oczekuję na kontynuację 

kursu. 

- Zajęcia bardzo ciekawe, przydatne, bardzo kompetentny prowadzący. 

Trzy osoby prosiły o zakończenie zajęć w sobotę,  a cztery żaliły się na zbyt krótki 

czas szkolenia. 

 

Część II. ankiety była poświęcona stronie internetowej Projektu „Badania dotyczące rozwoju 

metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej” www.ewd.edu.pl 

 

 Na Pytanie 7. Czy korzystacie Państwo ze strony internetowej EWD?  

twierdząco odpowiedziało 119 osób (90% odpowiedzi), zaprzeczyło 13 osób (10% 

odpowiedzi). 

W Pytaniu 8. internauci oceniali (od 1 do 6) funkcjonowanie strony internetowej 

projektu (www.ewd.edu.pl). Odpowiedzi udzieliło 117 osób. 

 

OCENA ( w procentach) 
Treści i dostępne materiały 

1 2 3 4 5 6 

Średnia 
ocena, 
 wskaźnik 
aprobaty 

przystępność - - 1% 9% 33% 57% 5,5 

aktualność - - 3% 11% 44% 43% 5,3 

łatwość odnalezienia - - 2% 9% 34% 56% 5,4 

kompletność - - 3% 18% 36% 44% 5,2 

 

Ponad połowa wypowiadających się na temat  strony internetowej oceniła 

na maksymalną ocenę (6) przystępność i łatwość odnalezienia poszukiwanych 

materiałów. Również  aktualność i kompletność otrzymała 80% ocen 5 lub 6. 

Ani jeden z ankietowanych nie ocenił działu Treści i dostępne materiały na 1 lub 

2 punkty. Średnia ocena, czyli wskaźnik aprobaty dla czterech badanych obszarów jest 

bardzo wysoki, wynosi od 5,5 do 5,2. 

 

Druga część pytania dotyczyła estetyki i przyjazności interfejsu graficznego strony. 
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OCENA ( w procentach) 
Interfejs  

1 2 3 4 5 6 

Średnia ocena, 
 wskaźnik 
aprobaty 

estetyka - 1% 1% 12% 44% 42% 5,2 

przyjazność - - 2% 14% 39% 45% 5,3 

 

Ponad 80% korzystających ze strony www.ewd.edu.pl estetykę i przyjazność 

interfejsu graficznego ocenia bardzo wysoko przyznając 5 lub 6 punktów.  Jedynie 

2 osoby oceniły estetykę i przyjazność  na 2 lub 3, ani jedna osoba nie przyznała 

oceny 1. 

Następna część pytania sprawdzała zagadnienia dotyczące kontaktu z zespołem. 

Były badane dwie cechy: szybkość i skuteczność. Na pytanie to odpowiedziało 88 

osób.  

OCENA ( w procentach) 
Kontakt z zespołem 

1 2 3 4 5 6 

Średnia 
ocena, 
 wskaźnik 
aprobaty 

szybkość - - - 6% 30% 64% 5,6 

skuteczność - - - 6% 28% 66% 5,6 

 

Ponad 90% osób bardzo pozytywnie (6 lub 5 punktów) ocenia szybkość 

i skuteczność kontaktu poprzez stronę internetową.  Wskaźnik aprobaty jest bardzo 

wysoki 5,6 przy maksymalnej punktacji 6. 

 

W pytaniu 9. spytano uczestników Wiosennej Szkoły EWD o sugestie: 

 Jakie nowe elementy powinny pojawić się na stronie? 

 

Stwierdzenia 
Liczba 

odpowiedzi 

Materiały i prezentacje ze szkół EWD (tegorocznych i ubiegłych). 12 

Analizy, działania ewaluacyjne szkół, organów nadzorujących i 
zespołów badawczych z wykorzystaniem EWD (wraz przykładami). 

10 

Nowy kalkulator EWD. 5 

W kalkulatorach - tabele z przewidywanymi wynikami oraz parametry 
korygujące (płeć, dysleksja). 

4 
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Informacje na temat aktualnych prac zespołu, które mają być 
przydatne do pracy na co dzień. 

2 

Bieżące informacje związane z EWD - badania, metody 
zastosowania. 

1 

Informacja o pracy nad EWD w szkołach ponadgimnazjalnych. 1 

Kalkulator do szkół ponadgimnazjalnych. 1 

Dane statystyczne wyników egzaminacyjnych dla całej populacji. 1 

 

Na pytanie odpowiedziało zaledwie 37 respondentów. Najczęściej pojawiały się 

sugestie, by na stronie EWD umieścić materiały i prezentacje ze wszystkich 

dotychczasowych Szkół EWD. Grupa osób chciałaby na stronie zobaczyć analizy, 

działania z wykorzystaniem EWD, przykłady „dobrej praktyki” związanej z badaniami 

w szkołach oraz organach prowadzących i nadzorujących. 

 

Metryczka formularza ankiety zawierała pytania zamknięte. 

W pierwszym pytano o samodzielnie wykonane analizy EWD. 

Odpowiedziało na nie 129 osób. 

Oto rozkład odpowiedzi. 

 

Wykonałam/em samodzielnie analizy  EWD Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi 

dla jednej szkoły 56 43% 

dla wielu szkół 43 33% 

wcale 30 23% 

 

Z odpowiedzi uczestników wynika, że trzy czwarte uczestników wykonywało analizy 

EWD, z tego 1/3 dla wielu szkół. Osoby, które wykonywały analizy dla wielu szkół są 

prawdopodobnie pracownikami doradztwa metodycznego. 

 

Z metryczki wynika że, ankiety wypełniły 62 osoby uczestnicy zajęć dla 

początkujących oraz 77 osób uczestników zajęć dla zaawansowanych.  

 

Opracowała: 

Anna Rappe 

Dr M. Krystyna Szmigel 
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Aneks 
 

Odpowiedzi uczestników na pytania otwarte (pisownia oryginalna). 

Pytanie 4.  

Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa trudne 

3-letnie EWD 

analiza statystyczna 

analiza wykresów EWD 

analiza wyników 

analiza wyników 

bomba Pokropka 

definicje statystyczne 

dokładne zrozumienie "bomby Pokropka" 

elementy statystyki 

interpretacja przedziałów ufności 

interpretacja wyników 

interpretacja wyników EWD, wyciąganie wniosków 

interpretacja wyników niektórych szkół 

interpretacja wyniku 

interpretacja, analiza danych 

metoda łącznej analizy 

metoda łącznej wyników 

metody obliczania trzyrocznikowego EWD - ale przystępnie przekazane 

metody obliczania trzyrocznikowego EWD - przystępnie przekazane 

metody statystyczne określania wyników EWD za 3-letni cykl kształcenia 

moduł III 

moduł III 

nazewnictwo statystyczne 

nic 

nie było 

nie wystąpiły 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator EWD 

nowy model prezentowania osiągnięć - skala "100" 

odległość Mahalanobisa 

pierwsze zetknięcie z nowym kalkulatorem - powinniśmy przećwiczyć na zajęciach warsztatowych 

podstawy teoretyczne statystyki 

pojęcia statystyczne 

pojęcia statystyczne 

porównywanie wyników 

prezentacja nowego kalkulatora EWD 

skala "100" 
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skala "100" 

skala "100" 

skala "100" - nie wiem "o co chodzi" 

skala centylowa - interpretacja 

skala IQ 

słownictwo i trudne stosowanie słownictwa 

sposób interpretacji wyników EWD 

sprawy językowe opisu statystycznego 

statystyczne "kulisy" metody łącznej analizy wyniku egz. i EWD 

statystyka 

terminologia statystyczna 

terminologia statystyczna 

treści dotyczące zagadnień statystyki 

trzyletnie EWD i interpretacja 

wskaźnik trzyletni 

wykorzystanie podstawowych, ale nie dla wszystkich znanych pojęć statystycznych np.. Odchylenie 
standardowe, skala staninowa, centylowa itp.. 

Wyliczanie 3-letniego EWD - jednak przystępność przekazu była rewelacyjna 

zagadnienia statystyczne 

zajęcia w niedzielę - z dala od rodziny, a jutro do pracy 

zawansowana terminologia statystyczna (na szczęście mała ilość) 

zrozumieć pojęcie przedziału ufności 
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Pytanie 4.  

Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa nowe 

"bąble Pokropka" 

"bąble Pokropka" 

"bąble" 

"moc" kalkulatora 

analiza rzeczywistych wyników szkół w modułach 

analiza wyników 

budowanie "obrazu" szkoły (elipsa) po 3-letnim cyklu stosowania kalkulatora EWD 

cała koncepcja EWD 

ciekawe połączenie EWD z wynikami masowymi 

czytanie wykresów 

doświadczenia kolegów stosujących EWD 

dzięki EWD można określić efektywność pracy szkoły (nie korzystałam jeszcze z metody EWD) 

EWD 

EWD 

funkcje nowego kalkulatora EWD 

interpretacja danych kalkulatora EWD 

interpretacja EWD - ilościowa (nie w przedziałach ufności) podczas prezentacji dotyczacych dobrej 
praktyki szkolnej 

interpretacje i analizy EWD 

kalkulator 

kalkulator 

kalkulator EWD 

kalkulator EWD z podziałem na klasy 

kalkulator EWD, trzyletnie EWD - komunikowanie wyników 

kalkulator, bąbolada 

kalkulator, trzyrocznikowe EWD 

łączenie wskaźników (wynik surowy, EWD) 

metoda łącznej (trzyrocznikowej) analizy EWD 

mnóstwo informacji o pracy szkoły na podstawie analizy EWD 

moduł III, wkład "Metoda łącznej analizy..." 

możliwości nowego kalkulatora 

możliwości nowego kalkulatora EWD 

możliwości nowego kalkulatora EWD 

możliwości nowego kalkulatora EWD 

myślałam, że wiem co to jest EWD, okazało się, że nic nie wiem. 

niezwykle ciekawe - pokaz tworzenia "bomby" 

nowa wersja kalkulatora 

nowa wersja kalkulatora EWD 

nowe były dla mnie prawie wszystkie treści 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 
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nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator - brawo!!! 

nowy kalkulator (jego efektywność) 

nowy kalkulator 1-letni EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator, 3-letnie EWD 

praca na EWD 

prezentacja nowego kalkulatora, metoda łącznej analizy 

przykłady wykorzystania nowego kalkulatora EWD 

różnice w wynikach w skali staninowej i EWD 

sama metoda EWD 

skala "100" 

skala "100" 

skala "100" 

sposób obliczenia 3-letniego EWD 

statystyczne metody dochodzenia do bomli Pokropka 

szczegóły dotyczące interpretacji wyników EWD 

szerokie możliwości nowego kalkulatora EWD 

tak 

trzyrocznikowe EWD, kalkulator 

ważność przedziałów ufności 

większość tematów, dziękuję, chcę jeszcze 

większość treści była nowością 

wskaźnik 3-letni 

wykorzystanie nowego kalkulatora 

zależności 

zastosowanie EWD w Praktyce szkolnej 
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Pytanie 4.  

Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa zbędne (lub zbyt 
oczywiste) 

.... była przydatna 

brak 

dużą część prezentowanego materiału poznałam wcześniej z dostępnych publikacji 

kontrowersyjne 3 prezentacje: E. Ludwikowskiej, K. Góreckiej, J. Pałkowski 

nie było 

nie było 

nie było 

nie było 

nie było 

nie mam takich spostrzeżeń 

nie wystąpiły 

niektóre prezentacje doświadczeń szkół - zbyt daleko idące wnioski!!! 

niektóre prezentacje szkół 

przykłady wykorzystania J.Podkowka, D. Smagowicz, K.Górecka 

pytania uczestników (niektóre) 

tłumaczenie dlaczego w trzyletnim cyklu - elipsa 

uważam, że nie było takich 

wszystkie bardzo przydatne 

wykład na temat wpływu zajęć wyrównawczych na EWD 

wykład nt. wpływu zajęć wyrównawczych 

wymiana doświadczeń (moduł 1) 

wymiana doświadczeń (moduł I) 

zbędne dyskusje pseudonaukowe niektórych uczestników 

zbyt dużo dywagacji dot. Problemów statystycznych 
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Pytanie 4.  

Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa najbardziej 
przydatne 

analiza EWD 

analiza i interpretacja 

analiza i interpretacja wyników EWD 

analiza przykładów 

analiza uzyskanych danych 

analiza wyników 

analiza wyników 

analiza wyników - zastosowanie EWD 

analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z wykorzystaniem EWD i określenie problemów, ich 
diagnoza, wnioski 

analiza wyniku EWD 

analizy wyniku, metoda łącznej analizy, wynik i wskaźnik EWD 

ćwiczenia z analizy EWD 

działanie kalkulatora, zajęcia warsztatowe 

informacja o nowym kalkulatorze EWD 

informacje dotyczące kalkulatora 

informacje na temat interpretacji wyniku EWD dla szkoły 

interpretacja danych 

interpretacja danych 

interpretacja danych kalkulatora EWD 

interpretacja EWD 

interpretacja EWD, wnioski na przykładach innych szkół 

interpretacja wskaźników 

interpretacja wskaźników EWD 

interpretacja wskaźników EWD 

interpretacja wyników 

interpretacja wyników 

interpretacja wyników egzaminacyjnych, EWD dla nauczyciela 

interpretacja wyników EWD i planowane działania 

interpretacja wyników, przykłady wykorzystania EWD w praktyce szkolnej 

jak zinterpretować dane 

jeszcze nie wiem 

kalkulator 

kalkulator 

kalkulator 

kalkulator 

kalkulator 

kalkulator EWD 

kalkulator EWD 

kalkulator EWD 

kalkulator EWD - nowy 
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Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa najbardziej 
przydatne 

kalkulator EWD (nowy) 

kalkulator i interpretacja wyników 

kalkulator nowy, analiza łączna 

Kalkulator, warsztaty 

każda wymiana doświadczeń jest bardzo przydatna. 

materiały pomocnicze, nowy kalkulator 

materiały szkoleniowe, uzyskanie wiedzy dotyczącej EWD 

możliwości nowego kalkulatora 

możliwości nowego kalkulatora EWD 

możliwość wymiany doświadczeń związanych z interpretacją EWD 

nowa wersja kalkulatora EWD 

nowa wersja kalkulatora EWD 

nowa wersja kalkulatora, metoda łącznej analizy wyniku egzaminacyjnego 

nowe spojrzenie na EWD, interpretacja, ukazanie możliwości wykorzystania EWD. 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD 

nowy kalkulator EWD, wybrane przykłady dobrej praktyki - p. E. Ludwikowska, p. P. Wyszkowski 

nowy kalkulator EWD, wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 

nowy kalkulator, interpretacja wyniku 

nowy kalkulator, książki w pakiecie 
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Proszę określić w kilku słowach co z prezentowanych treści było dla Państwa najbardziej 
przydatne 

praktyczna analiza EWD 

praktyki w szkołach z uwagi na ich "oryginalność" 

prezentacja nowego kalkulatora 

prezentacja nowego narzędzia pomiaru - nowy kalkulator 

przygotowanie kalkulatora i danych EWD, analiza wyników 

przykłady wykorzystania EWD w szkolnej praktyce, analiza pełnego cyklu ewaluacyjnego, nowy 
kalkulator 

przykłady, analiza nowych przypadków 

studia przypadku Wykorzystania EWD z punktu widzenia nadzoru, dyrektora szkoły, nauczyciela 

umiejętne wykorzystanie EWD 

umiejętność interpretacji uzyskanych wyników 

wiem jak wykorzystać EWD w pracy szkoły, do diagnozy szkoły 

właściwie wszystko 

wszystkie moduły (praca w grupach) 

wszystkie treści będą dla mnie przydatne 

wszystko 

wszystko 

wszystko 

wszystko! 

wyjaśnienie, co to jest EWD i jak obliczać 

wykłady wiosennej szkoły 

wykorzystanie EWD 

wykorzystanie EWD w poprawie pracy szkoły 

wykorzystanie EWD w Praktyce szkolnej 

wykorzystanie nowego kalkulatora 

wykorzystanie nowego kalkulatora EWD 

wykorzystanie wyników EWD w ewaluacji pracy szkoły, wykorzystanie wyników egzaminacyjnych i 
metody EWD do doskonalenia nauczania w gimnazjum 

wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami  

zajęcia ćwiczeniowe dotyczące interpretacji EWD w połączeniu z interpretacją wyników surowych 

zajęcia praktyczne, wykorzystanie wyników w planowaniu doskonalenia nauczycieli, wykorzystanie 
wyników egzaminu do identyfikacji problemów szkoły 

zajęcia warsztatowe, prezentacja nowego kalkulatora 

zastosowanie na gruncie szkoły - działania aby w szkole było lepiej 

zastosowanie nowego kalkulatora 

zestawienie i analiza EWD i wyniki egzaminu gim. Moduł III, Moduł IV 
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Pytanie 6. 

Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Wiosennej Szkoły EWD 2009 

Bardzo dobra organizacja, gościnność, świetne wyżywienie i warunki hotelowe. 

Bardzo dobrze przygotowane zajęcia, miła serdeczna atmosfera. 

Bardzo dobrze spokojnie! 

Bardzo dobrze zorganizowana i przeprowadzona konferencja. Dziękuję. 

Bardzo dziękuję za wspaniałą organizację, ciekawe zajęcia warsztatowe, wysoką kulturę przekazu.  

Bardzo dziękuję! 

Bardzo pożyteczne i satysfakcjonujące zajęcia 

Bardzo przydatna forma. 

Bardzo sympatycznie. 

Była świetna kadra, atmosfera b. dobra i jedzenie!!! 

Było super! 

Było super. Ślicznie dziękuję Państwu. 

Czas na wymianę informacji, doświadczeń innych osób. 

Czekam z niecierpliwością na prezentację zasady obliczenia EWD dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Dobra organizacja i miła atmosfera. 

Doskonale zorganizowane w bardzo dobrych warunkach. 

Doskonała kuchnia! 

Dziękuję za nowości, przygotowanie, program, super! 

Dziękuję za profesjonalne prowadzenie. Jestem pełna podziwu dla kompetencji prowadzących, a 
także dla ich zapału. 

Dziękuję, było rewelacyjnie. 

Gratuluję. Dziękuję. Rewelacyjna p. Ewa Stożek 

Jednak więcej czasu na dogłębność - dyskusja. 

Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa. Wiosenną Szkołę EWD nazwałabym bardzo efektywną. 

Kolejna szkoła bliżej Dolnego Śląska. 

Komunikatywny przekaz informacji, na każdej "szkole" niezwykle ciekawe nowości, przyjaźni 
prowadzący. 

Koniecznie proszę kontynuować projekt. 

Mało czasu. 

Materiały dodatkowe w postaci elektronicznej. 

Należy w miarę możliwości organizować szkolenia cyklicznie i częściej. 

Nie wiem co napisać, mam zbyt małą wiedzę. 

Oceniam całość bardzo dobrze. 

Pozytywny aspekt dyskusji w czasie ćwiczeń. 

Profesjonalizm, to warto podkreślić. 

Proszę nie organizować zajęć w niedzielę! 

Proszę nie robić zajęć w niedzielę! 

Prowadzący bardzo dobrze przygotowani do zajęć, jeśli był problem, to został wyjaśniony. 

Prowadzący zajęcia w grupie Z2 nie jest ani komunikatywny, ani sprawny organizacyjnie i nie 
powinien prowadzić zajęć. Wiele osób samodzielnie zmieniało grupę, ja również. Mimo to zaznaczam 
w ankiecie grupę Z2. 

same pozytywy!!! 
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Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Wiosennej Szkoły EWD 2009 

Super organizacja i przygotowanie. 

Super organizacja. 

Sympatycznie było, jak zawsze. 

Szczególnie cenna możliwość skorzystania z nowej wersji kalkulatora do tworzenia pogłębionych 
analiz szkolnych 

Szkolić organy nadzorujące!!! Nauczyć je interpretacji wyników i metod planowania i działania. 

Świetna kuchnia. 

Świetna organizacja, właściwie rozłożony plan zajęć, oczekuję na kontynuację kursu. 

Świetna organizacja. 

Świetne warunki bytowe (zakwaterowanie, wyżywienie). 

Świetnie przygotowana - dla ducha i ciała, doskonałe warunki zakwaterowania i wyżywienia. 

Tematyka i organizacja - bdb. 

W miarę możliwości dobrze byłoby kończenie zajęć w sobotę. 

Wartościowe, poza wykładami i zajęciami modułowymi, prezentacje zastosowania EWD przez 
uczestników szkolenia. 

Wiosenna Szkoła EWD 2009 - 5+. 

Wprowadzenie narzędzi do pomiaru EWD dla szkół ponadgimnazjalnych. 

Wspaniała organizacja i warunki pracy. 

Wszystko pod względem organizacyjnym było super! 

Zajęcia bardzo ciekawe, przydatne, bardzo kompetentny prowadzący. 

Zajęcia przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze. Prowadzący byli chętni w wyjaśnianiu wszelkich 
wątpliwości. Bardzo dobre warunki szkoleniowe. 

Zbyt intensywny 1 dzień. Nudne prezentacje na koniec dnia. 

Zbyt mało czasu poświęcono pracy z nowym kalkulatorem, potrzebne byłyby zajęcia bezpośrednio 
przy komputerze. 

Zbyt mało uwagi poświęcono na wykorzystanie EWD i analizę. 

Zdecydowanie bliżej Dolnego Śląska kolejne spotkanie. 
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Pytanie 9.  

Jakie nowe elementy powinni pojawić się na stronie www.ewd.edu.pl  

Analiza przeprowadzonych badań w szkołach wraz z wnioskami i zastosowanymi praktykami. 

Analizy, działania ewaluacyjne szkół, organów nadzorujących i zespołów badawczych z 
wykorzystaniem EWD. 

Bieżące informacje związane z EWD - badania, metody zastosowania. 

Informacja o pracy nad EWD w szkołach ponadgimnazjalnych. 

Informacje na temat aktualnych prac zespołu, które mają być przydatne do pracy na co dzień. 

Kalkulator EWD (nowy). Materiały ze szkolenia - prezentacje szczególnie z wykonywanymi 
ćwiczeniami. 

Krótkie przykłady interpretacji wyników. 

Krótkie zapowiedzi nad czym zespół planuje pracę. 

Materiały po sesjach szkoleniowych. 

Materiały szkoleniowe (ale mają być). 

Materiały z wiosennej konferencji EWD 

Materiały ze szkoleń EWD 

Modele analizy z diagnozą dla szkoły. Wypracowane materiały z konferencji - warsztaty. 

Na kalkulatorach z 2006, 07, 08 poprawić, by znalazły się tabele z przewidywanym wynikiem i 
parametry korygujące (płeć, dysleksja). 

Narzędzia - kalkulator do szkół ponadgimnazjalnych. 

Nie wiem. 

Nowy kalkulator 

Nowy kalkulator EWD. 

Nowy kalkulator EWD. 

Powrót w kalkulatorach do przedstawienia parametrów korygujących (płeć, dysleksja) 

Praktyczny wymiar EWD 

Prezentacja ze szkolenia, dane statystyczne wyników egz. dla całej populacji. 

Prezentacje (wykłady) w całości. Inne materiały poszerzające wiedzę (pkt 5). 

Prezentacje (wykłady) z wiosennej szkoły EWD 2009. 

Prezentacje i ich omówienie. 

Prezentacje poszczególnych zagadnień (poradnik). 

Prezentacje z zajęć. 

Proszę o szybszą publikację kalkulatorów (wrzesień 2009). Proszę o ostrożną ocenę pracy 
nauczyciela. 

Przykłady analizowania wyników 

Przykłady dobrej praktyki. 

Przykłady dobrej praktyki. 

Tabele przeliczeniowe do kalkulatorów EWD. 

Uważam, że informacje są wyczerpujące. 

W kalkulatorach - tabele z przewidywanymi wynikami oraz parametry korygujące (płeć, dysleksja). 

W zakresie analizy, wykorzystania EWD na przykładach "ekstremalnych". 

Materiały z obecnej szkoły EWD. 

 


