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Ankieta dla uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2011 
Warszawa-Miedzeszyn 01-03 kwietnia 2011 r. 

Szanowni Paostwo. 
Bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Chcemy poznad opinię uczestników Wiosennej Szkoły EWD 2011 
o  tym przedsięwzięciu. Informacje uzyskane od Paostwa pomogą nam w pracach nad komunikowaniem wskaźników 
EWD oraz  wykorzystaniem metody edukacyjnej wartości dodanej. 
 
Dziękujemy! 

Zespół   projektu  
„Badania dotyczące rozwoju metodologii 

 szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD)” 
 

11..  Prosimy wyrazid swoją opinię o Wiosennej Szkole EWD 2011.  
(zaznacz  właściwą odpowiedź znakiem X). 

 zdecydowanie 
nie 

raczej 
 nie 

raczej  
tak 

zdecydowanie 
tak 

Zajęcia poszerzyły moją wiedzę na temat EWD.     

Zajęcia spełniły moje oczekiwania.     

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

    

Zajęcia były dobrze zorganizowane.     

22..  Prosimy ocenid w skali od 1 do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, następujące wykłady:  
 przydatnośd treści 

(użytecznośd) 
przystępnośd 

przekazu 

wykład dotyczący EWD gimnazjalnego (sobota)   

wykład dotyczący EWD maturalnego (niedziela)   

33..  Prosimy ocenid w skali od 1 do 6, odpowiadającej szkolnym ocenom, zajęcia warsztatowe. 
 komunikatywnośd, 

przystępnośd przekazu 
przydatnośd treści 

wykorzystanie 
czasu 

warsztaty gimnazjalne (sobota)    

warsztaty maturalne (niedziela)    

 

44..  Prosimy określid w kilku słowach, co z prezentowanych podczas Wiosennej Szkoły EWD 2011 
treści było dla Pani/Pana: 

 
 
trudne  ……………………………………………………………………………………….………………………………………………….. 

nowe (lub zaskakujące) ………………………………………………………………………………………………………………….. 

zbędne (lub zbyt oczywiste) …………………………………………………………………………………………………………… 

najbardziej przydatne ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Verte! 



 

 

 

 

55..  Czego, Pani/Pana zdaniem,  zabrakło w programie Wiosennej Szkoły EWD 2011? 
 

..................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

66..  Czy zajęcia prowadzone w ramach Wiosennej Szkoły EWD 2011 zmieniły Pani/Pana pogląd 
na metodę edukacyjnej wartości dodanej i jej przydatnośd do ewaluacji pracy szkół?       

zdecydowanie tak    raczej tak  raczej nie  zdecydowanie nie 
 
Prosimy o krótki komentarz do wybranej odpowiedzi: 
 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

77..  Dodatkowe uwagi, komentarze dotyczące Wiosennej Szkoły EWD 2011 
 

...................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Dziękujemy! Na koniec prosimy o wypełnienie metryczki. 
********************************************************************* 
Metryczka 
 

88..  Reprezentuję  ( zaznacz  tylko jedną  odpowiedź): 

system ewaluacji oświaty 

system egzaminów zewnętrznych  

inne  
  

99..  Moja grupa warsztatowa: 

 E1   E2   E3   E4   E5   E6   E7  


