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PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Priorytet III, Działanie 3.2 

Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych

Jak dobrze wystartowad 
ze szkoleniami nt. EWD 

w szkołach kooczących się maturą?

FORUM SZKOLENIOWCÓW

przygotowanie: Zofia Lisiecka 
współpraca: Ewa Kędracka, Ewa Stożek

Cel spotkania – zbiorowa refleksja nt. 
dotychczasowych doświadczeo szkoleniowych 
związanych z EWD (remanent), żeby

- doskonalid praktykę szkoleniową, a nawet 
(z)budowad system szkoleo (opis systemu)
- nie powielad błędów przy szkoleniach nt. EWD 
maturalnego

„W dniach 20-22 sierpnia 2006 r. ok. 120 edukatorów z wojewódzkich 
placówek  doskonalenia nauczycieli uczestniczyło w Warszawie w szkoleniu 
zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nt. edukacyjnej 
wartości dodanej. Szkolenie miało na celu przygotowad edukatorów                    
do przeprowadzenia, u progu nowego roku szkolnego 2006/2007, 
pięciogodzinnych szkoleo, w których mogli wziąd udział dyrektorzy 
wszystkich gimnazjów w Polsce, szkoleo, które upowszechniają wiedzę             

nt. EWD właśnie w tym środowisku.”
Agnieszka Pfeiffer, Ewa Kędracka, MERITUM 3-4/2006/2007

Letnia Szkoła EWD
20-22.08.2006 Wiosenna Szkoła EWD

4-6.04.2008

Jesienna Szkoła EWD 
(dla OKE)

18-20.09.2009 

Wiosenna Szkoła EWD
9-11.04.2010 

Wiosenna Szkoła EWD
28-29.03.2009 

Krótka historia naszej znajomości

Jesienna Szkoła EWD
(dla OKE)

21-22.09.2006 

Krótka historia naszej znajomości Krótka historia naszej znajomości



2010-04-12

2

Szkolenia dot. EWD

W jakim miejscu jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Po jakiej drodze? 
Z kim wędrujemy? Co mamy w plecaku?

dokąd zdążamy? po co?
idziemy do przodu? stoimy w miejscu? cofamy się? a może czas 
zawracad?
podążamy utartym gościocem? szukamy ścieżek? błąkamy się             
po manowcach?
pędzimy? drepczemy? wleczemy się? 
złapaliśmy zadyszkę? a może – wiatr w żagle?
samotrzed? wespół w zespół?

Nic o nas bez nas…

materiały przygotowane przez uczestników 
Wiosennej Szkoły EWD 2010
fora internetowe
doświadczenia członków Zespołu EWD
wstępne wyniki badao panelowych w szkołach
doświadczenia Paostwa  

Cykl efektywnej nauki Kolba 

Źródło: Oprac. własne na podst.: D. Kolb: Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development,
Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1984

Akcje doraźne 
czy 

działania systemowe?

System jest zintegrowanym układem sprzężonych                      
ze sobą i współdziałających elementów, których 
łączne funkcjonowanie zapewnid ma osiągnięcie 

zamierzonego celu.

• system jest zbiorem elementów

• ów zbiór elementów może byd rozpatrywany jako całośd, której właściwości są różne niż 
suma właściwości poszczególnych elementów

• jest to zbiór zintegrowany wewnętrznie, tj. jego elementy są powiązane ze sobą silnymi 
sprzężeniami (relacjami), stanowiącymi jego strukturę

• jest to całośd wyodrębniająca się z otoczenia

• powstanie tej całości, jej funkcjonowanie i zachowania są procesami celowymi

• jest to całośd zajmująca określone miejsce w hierarchii systemów, tj. będąca podsystemem 
w stosunku do systemów wyższego rzędu, zaś składającym się z podsystemów będących 
systemami niższego rzędu

Aleksander Lewin, Encyklopedia pedagogiczna system edukacji

system 
egzaminów 

zewnętrznych

system 
wiedzy 

uczestników

system 
doskonalenia 
nauczycieli

Gdzie jest miejsce systemu szkoleo nt. EWD? 
Z jakimi systemami powinien byd kompatybilny?

system 
.................

system 
...............
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Cechy działania systemowego
opartego na TQM

• zorientowanie na klienta 
• wspólne działanie
• jasne, wspólne cele
• dynamicznośd
• eliminacja uczenia się na błędach
• sprawny system informacji zwrotnej o wynikach 
działao

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd

Zorientowanie na klienta
POPYT

• główni odbiorcy – kto potrzebuje wiedzy                         
i umiejętności związanych z EWD?
• powody zapotrzebowania na szkolenia
• cele zamawiającego a cele szkolenia
•stopieo zaawansowania uczestników szkoleo
• teoria i/czy praktyka? teoria a praktyka

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.

Zorientowanie na klienta
PODAŻ

• dostępnośd oferty szkoleniowej

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.

Tytuł formy
Termin 

realizacji

Telefoniczne 

potwierdzenie

udziału

Cena
Liczba 

godzin
Prowadzący

Miejsce 

szkolenia

Jak wykorzystać wskaźnik 

Edukacyjnej Wartości 

Dodanej (EWD) w 

sprawowaniu nadzoru 

pedagogicznego 

(dyrektorzy gimnazjów)

Szkolenie odwołane ze względu na brak 

zainteresowanych

KONFERENCJESZKOLENIA WARSZTATY

• Edukacyjna Wartośd Dodana miarą efektywności pracy szkoły.
• Wykorzystanie EWD dla uzyskania informacji o pracy szkoły i wewnątrzszkolnych 
możliwościach poprawy jakości kształcenia i wychowania.
• Edukacyjna Wartośd Dodana - wskaźnik jakości pracy szkoły. 
• Miejsce Edukacyjnej Wartości Dodanej w diagnozie pracy gimnazjum. 
• EWD jako miara sukcesów edukacyjnych.
• EWD – wartościowa metoda samooceny gimnazjum i pogłębionych analiz 
wewnątrzszkolnych. 
• EWD w diagnozie z wyników egzaminów zewnętrznych.

• Jak wykorzystad wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w sprawowaniu nadzoru 
pedagogicznego. 

• Wykorzystanie Kalkulatora EWD Plus w praktyce szkolnej. 

• Edukacyjna Wartośd Dodana (EWD) – stan obecny i perspektywy. 
• Innowacyjne zarządzanie w kontekście wykorzystywania wyników egzaminów 
zewnętrznych – EWD jako metoda ewaluacji pracy szkół ponadgimnazjalnych.

Źródło: oferty szkoleniowe na stronach 
internetowych ośrodków doskonalenia nauczycieli

Zorientowanie na klienta
PODAŻ

• dostępnośd oferty szkoleniowej
• edukatorzy ds. EWD?

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.
„W ośrodkach doskonalenia nauczycieli wciąż jest niewielu ludzi
zajmujących się problematyką EWD. Tam, gdzie pracuję, właściwie
tylko ja na stałe wpisałam to sobie w zakres zainteresowao
zawodowych i ciągle mam wrażenie, że niektórzy współpracownicy
spoglądają na mnie ze zdziwieniem, gdy zaczynam mówid o EWD.
Może jako pracownicy instytucji odpowiedzialnych za doskonalenie
nauczycieli zbyt wąsko traktujemy swój zawód. Może trzeba, by
każdy z nas konsultantów i doradców wiedział, na czym polega
istota wskaźnika, nieważne jaką „działką edukacji” się zajmuje –
wszak efektywnośd szkoły rodzi się w różnych obszarach jej
działalności, a więc każdy z nas, pracując z nauczycielami, ma okazję
na tę efektywnośd wpływad.”

IL
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Knowledge is experience
A. Einstein

Zanim podejmę się przygotowad i przeprowadzid szkolenie nt. EWD...

MAPA tematyki EWD
• Wyznaczanie/obliczanie EWD

• Modele EWD – teoria naukowa
• Ile wskaźników EWD  mamy w polskiej edukacji?
• Jak obliczad EWD w praktyce

• Zanim policzysz EWD… Co wiesz o wynikach egzaminu gimnazjalnego?
• EWD a wyniki egzaminu zewnętrznego
• Liczymy EWD za pomocą kalkulatora starego/nowego
• Sami liczymy EWD
• EWD trzyrocznikowe a/i jednoroczne

• Wykorzystanie EWD
• EWD jako narzędzie polityki oświatowej w paostwie
• EWD w lokalnej polityce oświatowej (w rękach samorządu)
•EWD a nowy nadzór pedagogiczny (ewaluacja zewnętrzna)
• EWD pomaga doskonalid pracę szkoły

• EWD w rękach dyrektora
• EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej
• EWD w rękach nauczyciela-refleksyjnego praktyka

Zorientowanie na klienta
PODAŻ

• dostępnośd oferty szkoleniowej
• edukatorzy ds. EWD?
• jakośd oferty szkoleniowej

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.

EWALUACJA SZKOLEO 

- tandetna
- masywna

- towarzyska

- wydumana
- przelotna

- wybielająca

- torpedująca
- spychająca

- rytualna

• autoewaluacja
•zewnętrzna, wynikająca z rozporządzenia 
o nadzorze pedagogicznym

SYSTEM EWALUACJI SZKOLEO 

Co badamy? Jak badamy?

Cztery poziomy efektywności szkoleo
wg Kirkpatricka

I zadowolenie ze szkolenia
II przyrost wiedzy i umiejętności
III umiejętnośd zastosowania w miejscu/                 

na stanowisku pracy
IV wpływ (pozytywny) pojedynczych działao 

na funkcjonowanie całego systemu

D.L. Kirkpatrick, Ocena efektywności szkoleo, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2001

Cechy działania systemowego
opartego na TQM

• zorientowanie na klienta 
• sprawny system informacji zwrotnej                                
o wynikach działao
•wspólne działanie
• jasne, wspólne cele
• dynamicznośd
• eliminacja uczenia się na błędach

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.

Cechy działania systemowego
opartego na TQM

• zorientowanie na klienta 
• sprawny system informacji zwrotnej                                
o wynikach działao
• wspólne działanie
• jasne, wspólne cele
• dynamicznośd
• eliminacja uczenia się na błędach

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.
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PROJEKT EDUKACYJNY „STAĆ NAS NA WIĘCEJ” 

DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

25

Komponent regionalny 

Priorytet IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH 

DZIAŁANIE 9.4: WYSOKO WYKWALIFKOWANE KADRY SYSTEMU OŚWIATY

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 

w  Gdańsku

Prezentuje: Bogumiła Zagłoba

CELE PROJEKTU

integracja środowiska oświatowego Starogardu Gdańskiego                  

- udział w kursach nauczycieli z różnych szkół.

wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w tym o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych  (sprawdzianu 

i egzaminu gimnazjalnego) w stosunku do wyników roku 2008; 

aktywizacja zawodowa nauczycieli szkół starogardzkich poprzez  

uczestnictwo  w 2  kursach; 

26

27

Komponent 

szkoleniowy

Komponent diagnostyczny 

i badawczy

Komponent szkoleniowy

KONFERECJA INAUGURACYJNA

metoda równoważnika klas dla uczniów                         
z gimnazjów Starogardu Gdańskiego 

DLA KADRY KIEROWNICZEJ  

metoda ogólnopolska i  równoważników klas 

20 osób x 20h

DLA NAUCZYCIELI

PRZEDMIOTÓW 

MATEMATYCZNO-

PRZYRODNICZYCH 

metoda ogólnopolska 

kalkulator EWD

20 osób x 20h 

„EWD – metoda 

szacowania 

efektywności 

nauczania”

KURS KURS

K

U

R

S

DLA NAUCZYCIELI 

PRZEDMIOTÓW

HUMANISTYCZNYCH

metoda ogólnopolska 

kalkulator EWD 

20 osób x 20h

Zróżnicowanie tempa rozwoju uczniów gimnazjów starogardzkich

z uwzględnieniem trzech stref wyników

(opracowanie - Barbara Przychodzeń - kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE Gdańsk)
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H
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R
K
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Przedmioty humanistyczne: uczniowie ze strefy III uzyskali wyższy od przeciętnego przyrost osiągnięć,                        

a pozostali - niższy od przeciętnego.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

Liczba uczniów w strefach: I – 109 ; II – 385 ; III – 152

Zróżnicowanie tempa rozwoju uczniów gimnazjów starogardzkich             

z uwzględnieniem trzech stref wyników

opracowanie - Barbara Przychodzeń - kierownik Wydziału Badań i Analiz OKE Gdańsk)

2,99

2,69

3,18
3,02

2,86

2,58

2,79

3,35

3,11

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

strefa I strefa II strefa III

E
W

D
G

M
 (

R
K

)

PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze: uczniowie ze strefy III uzyskali najwyższy przyrost osiągnięć; 

ze strefy II  - najniższy ;  ze strefy I – przeciętny .
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1. Planowanie procesu nauczania na podstawie 

diagnozy edukacyjnej 

2. Metody i techniki skutecznego uczenia

200 uczestników (po 25h dla 25 osobowej grupy)

3. Skuteczność w komunikacji interpersonalnej

4. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach  

edukacyjnych 

200 uczestników (po 20h dla 25 osobowej grupy)

5. EWD – metoda szacowania efektywności nauczania

60 uczestników (po 20h dla 20 osobowej grupy)

Łącznie w szkoleniach uczestniczy 460 nauczycieli

Komponent szkoleniowy (kursy): Komponent badawczy:

Zakres badania:

Założenie projektowe - 3% próba (168 sprawdzianów) 

Realizacja: 

cała populacja uczniów klas III SP, V SP i II gimnazjum

- łącznie 2182  sprawdzianów

(porozumienie między Centrum Edukacji Nauczycieli  

i Partnerem Projektu Gmina Miasto Starogard Gdański) 

Cel badania:

Stopień opanowania wybranych  standardów wymagań 

sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Komponent badawczy:

WYKORZYSTANIE 

WYNIKÓW

Wyniki badania analizowali                        

i interpretowali nauczyciele: 

klas I-III; przedmiotów 

humanistycznych                                         

i matematyczno-przyrodniczych              

w szkole podstawowej 

oraz matematyczno -

przyrodniczych   w gimnazjum 

w ramach kursu: 

Planowanie procesu nauczania   

na podstawie diagnozy 

edukacyjnej

Raport z badania przedstawiono 

na spotkaniu z 

Wiceprezydentem Starogardu 

Gd. Naczelnikiem Wydziału 

Edukacji   oraz Dyrektorami 

i Wicedyrektorami szkół. 

Określono mocne i  słabe strony 

procesu nauczania po I etapie 

edukacyjnym   oraz  rok przed 

sprawdzianem  i egzaminem 

gimnazjalnym.

Projekt w liczbach

0 odpłatność uczestnika 

2 lata - czas realizacji

35 grup kursowych

430 przeszkolonych nauczycieli

860 wydanych zaświadczeń

1180 godzin szkoleń

352 169  złotych – łączny budżet Projektu

312 396 złotych  dofinansowania 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

34

oraz na stronach:

Wnioskodawcy: 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

www.cen.gda.edu.pl

Partnera Projektu: 

Urzędu Gmina Miasto Starogard Gdański

www.starogard.pl

35

INFORMACJE O PROJEKCIE

www.stacnasnawicej.eu

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 

w  Gdańsku

aleja gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

tel. 058 34-04-100, 058 34-19-373, fax. 0-58 

34-10-763

www.cen.gda.pl

kontakt : 

bogumila.zagloba@cen.gda.pl

http://www.cen.gda.edu.pl/
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STOSOWANIE 
KALKULATORA EWD PLUS 
DO WEWNĄTRZSZKOLNEJ 

ANALIZY WYNIKÓW 
EGZAMINU 

GIMNAZJALNEGO 

EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

W WOJ. ŚLĄSKIM 

prezentuje: Anna Kij

Kiedy narodził się pomysł? 

WIOSENNA SZKOŁA EWD 2009

System wdrażania projektu 

Zespół 

EWD

RODN 

w  Bielsku-

Białej

Kuratorium 

Oświaty 

w Katowicach 

OKE 

w Jaworznie
RODN 

w 

Katowicach

RODN 

w Częstochowie

RODN 

w Rybniku

Liderzy EWD 

w gimnazjach

Dyrektorzy 

gimnazjów

Organy 

prowadzące

CELE

• Upowszechnienie w woj. śląskim wiedzy o EWD, 
• w tym – o trzyletnich wskaźnikach EWD 

• Stosowanie przez nauczycieli kalkulatora EWD 
Plus do wewnątrzszkolnej analizy wyników 
egzaminu gimnazjalnego   

• Wykorzystanie raportów  do wewnątrzszkolnych 
analiz osiągnięć uczniów

Zadania zespołu ds. EWD pracującego 
przy Kuratorium Oświaty w Katowicach

Kuratorium

Placówki doskonalenia 
nauczycieli 

OKE

Koordynacja zadania

Organizowanie szkoleń  w porozumieniu 
z konsultantami 

Przekazywanie informacji do szkół. 

Opracowanie programu szkoleń 

Prowadzenie  konferencji i  warsztatów

Wydawanie zaświadczeń

Udzielanie konsultacji, w tym – na platformie 
moodle

Udostępnienie w serwisie 

dla dyrektorów gimnazjów informacji 
o wynikach sprawdzianu ich uczniów

Zrealizowane zadania 

TERMIN ZADANIE

22.09.2009. Konferencja na temat: Wykorzystanie EWD w nadzorze pedagogicznym. 
Interpretacja trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów.  
Prowadzący: dr hab. Roman Dolata 
Uczestnicy-350 osób: wizytatorzy, dyrektorzy gimnazjów 

Październik
2009 

Konferencje dla przedstawicieli organów prowadzących na temat 
trzyletnich wskaźników egzaminacyjnych dla gimnazjów. 
(Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice, Rybnik)

Listopad 2009 Narady z dyrektorami gimnazjów organizowane przez OKE w Jaworznie: 
Trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów.

Grudzień Opracowanie programu i harmonogramu szkoleń – Kalkulator EWD Plus 

Styczeń Szkolenia liderów  EWD: Stosowanie kalkulatora EWD Plus 
Uczestnicy: 614 osób z 474 gimnazjów; 15 grup szkoleniowych.

Marzec –maj Zajęcia praktyczne z uczestnikami szkoleń styczniowych - wykorzystanie 
raportów  do wewnątrzszkolnych analiz osiągnięć uczniów.

Marzec –maj Konsultacje na platformie moodle
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Problemy Rozwiązanie

Brak koordynacji działań w wojewódz-
twie

Mała motywacja do wykorzystywania 
kalkulatora EWD 

Brak – w przypadku niektórych 
gimnazjów – danych niezbędnych do 
obliczenia EWD

Brak umiejętności  posługiwania się 
kalkulatorem i interpretowania 
wyników

Powołanie przez Śląskiego Kuratora 

Oświaty zespołu ds. EWD: 9 

pracowników Kuratorium, w tym – 6 z 

Delegatur,  10 konsultantów z 

czterech Regionalnych Ośrodków 

Doskonalenia Nauczycieli, 

przedstawiciel OKE w Jaworznie

Przedstawienie możliwości 
kalkulatora w czasie konferencji 
sierpniowych organizowanych przez 
Kuratorium

Udostępnienie  przez OKE w 
Jaworznie w serwisie dla dyrektorów 
wyników sprawdzianu

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
szkoleń

EFEKTY

 Zainteresowanie organów prowadzących trzyletnimi 

wskaźnikami EWD, nabycie przez zainteresowanych 

umiejętności właściwej interpretacji wskaźników.

 Zainteresowanie dyrektorów i nauczycieli 

kalkulatorem EWD Plus – bardzo wysoki wskaźnik 

pobrań kalkulatora ze strony EWD.

 Nabycie przez liderów EWD umiejętności 

stosowania kalkulatora EWD do wewnątrzszkolnej 

analizy wyników egzaminu gimnazjalnego.

 Wykorzystanie analiz do ewaluacji wewnętrznej. 

PLANY 

 Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk: 
strona internetowa, publikacje w pismach 
Kuratorium i RODN, konferencja.

 Konferencja  na temat wykorzystania analizy 
wyników egzaminu gimnazjalnego –
z wykorzystaniem kalkulatora EWD Plus –
do ewaluacji wewnętrznej.

 Kontynuowanie szkoleń.

Dziękuję za uwagę.

Cechy działania systemowego
opartego na TQM

• zorientowanie na klienta 
• sprawny system informacji zwrotnej o wynikach 
działao
•wspólne działanie
• jasne, wspólne cele
• dynamicznośd
• eliminacja uczenia się na błędach

System – celowo zorientowana i zorganizowana całośd.

STWÓRZMY KATALOG BŁĘDÓW SZKOLENIOWYCH

• zbyt mało szkoleo dedykowanych konkretnym grupom 
odbiorców
• ciągłe zaczynanie „od zera” – brak diagnozy potrzeb                     
i możliwości?
• teoria niepoparta przykładami
• brak sięgania po przykłady bliskie uczestnikom szkolenia, 
np. konkretnej szkoły
• błędy merytoryczne popełniane przez szkolących
• brak pogłębionej ewaluacji szkoleo, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich efektywności
• .............................................................................................
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STWÓRZMY KATALOG BŁĘDÓW INTERPRETACYJNYCH
popełnianych najpierw przez szkolących, 
a potem powielanych przez odbiorców

1. wykonywanie analiz ilościowych dla nielicznych grup                             
(np. 2 polonistów, 10 dojeżdżających uczniów, itp.)
2. nadinterpretacje reszt uczniowskich
3. wyznaczanie środków elips i przedziałów ufności
4. przypisywanie szkoły, której powierzchnia ufności (bąbel) leży na 
osi do którejś z 4 kategorii nieneutralnych
5. wyciąganie wniosków dot. lepszej efektywności porównywanych 
grup (np. klas) w sytuacji częściowego nakładania się przedziałów 
ufności
6. wnioskowanie bez osadzenia w kontekście, niepoparte  mocnymi 
argumentami
7. traktowanie EWD jako „wskaźnika magicznego”
8. itd.

Jak dobrze wystartowad ze szkoleniami nt. EWD 
w szkołach kooczących się maturą?

Dziękujemy za uwagę.


