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Cel i zakres ewaluacji konferencji 

 

Nadrzędnym celem ewaluacji konferencji jest poznanie opinii jej uczestników odnośnie kwestii merytorycznych 

jak i organizacyjnych konferencji. Odpowiedzi dostarczą informacji o mocnych i słabych stronach wydarzenia. 

Dzięki nim możliwe będzie sukcesywne doskonalenie konferencji pod nazwą Szkoły EWD. 

Sposób przygotowania ankiety 

 

Ankieta ewaluacyjna została przygotowana na serwerze Lime Survey, do którego dostęp został uzyskany 

dzięki Instytutowi Badań Edukacyjnych. Ankieta składała się z czterech części: screenera, oceny 

merytorycznej, oceny organizacji oraz metryczki. Ankieta zawierała 23 pytania, z czego osiem miało charakter 

otwarty, a pozostałe miały kafeterię jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Większość pytań zamkniętych 

polegała na dokonaniu oceny poszczególnych itemów na 5 stopniowej skali, odpowiadającej ocenom 

szkolnym. Uczestnicy otrzymali indywidualny link do wypełnienia ankiety online na adres mailowy podany przy 

rejestracji. Po zakończeniu ankiety, respondent otrzymywał potwierdzenie o poprawnym zapisaniu wyników. 

Wyniki trafiały automatycznie do pliku programu Excel, na podstawie którego opracowano niniejszy raport. 

Charakterystyka respondentów 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o konferencji spłynęło ponad 200 zgłoszeń. W rezultacie w konferencji wzięło 

udział 151 osób. Ankieta rozesłana została do wszystkich uczestników. Suma ankiet, które zostały zwrócone 

odpowiada liczbie uczestników, jednak tylko 135 ankiet może zostać uwzględnionych w analizie. Pozostałe nie 

zostały wypełnione do końca, lub wypełnione zostały dwukrotnie. Niniejsza analiza oparta jest na ankietach, 

które zostały dokończone i pomyślnie zapisane, z wyłączeniem ankiet członków zespołu i powtarzających się.  

Wśród 135 dokończonych ankiet znaleźli się przedstawiciele największej grupy docelowej konferencji, 

czyli reprezentanci systemu doskonalenia nauczycieli. Stanowili oni ponad 60% wszystkich osób, które 

dokończyły ankietę. Poniższy wykres (wykres 1) przedstawia rozkład liczebności osób w poszczególnych 

instytucjach związanych z oświatą.  

 

                              
 

 

         

Wykres 1. Uczestnicy Wiosennej Szkoły EWD wg  reprezentowanych instytucji.  
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 
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Drugą co do wielkości grupą uczestników byli przedstawiciele szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym, 

reprezentujący licea i technika. Stanowili oni łącznie prawie 20% pozostałych osób.  

 Ponad 19% uczestników stanowiły osoby, które w formularzu zaznaczyły opcję „inne”. W tej kategorii 

największą grupę stanowili przedstawiciele gimnazjów (13%) oraz pracownicy IBE (1%). 

Uczestnictwo w poszczególnych grupach tematycznych 

 

Konferencje z cyklu „Szkoły EWD” mają wyjątkową formę. Uczestnicy już na etapie rekrutacji przypisywani     

są do poszczególnych grup tematycznych, w których pracują w przez kolejne dni. Wspólne dla wszystkich      

są jedynie wykłady na sali plenarnej. Podczas Wiosennej Szkoły EWD zorganizowanych było 7 grup 

warsztatowych, z których każda pracowała w jednym z czterech obszarów: 

 Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w gimnazjum?  

 Jak przygotować się do rady pedagogicznej nt. EWD w liceum?  

 Jak przygotować się na spotkanie z samorządem nt. EWD w gminie?  

 Jak prowadzić zajęcia z obsługi kalkulatora EWD 100 ?  

Analiza screenera pozwala stwierdzić, że respondentami są osoby, które uczestniczyły zarówno w grupach 

warsztatowych jak i w wykładach. Pierwszego wykładu wysłuchało 93% osób, które wypełniły ankietę, a na 

dwóch kolejnych uczestniczyło 97%. Niższa frekwencja na piątkowym wykładzie mogła być spowodowana 

tym, że część uczestników przyjechała późnym wieczorem lub dojechała w sobotę rano. 

 Jeżeli natomiast przyjrzymy się frekwencji w grupach, okazuje się, że grupą, z której najwięcej osób 

odpowiedziało w pełni na ankietę były grupy L1 i K1(100). Zaraz za nimi po równo sytuują się  grupy K1 i G1 

(99%). Poniższy wykres (wykres 2)  przedstawia rozkład zwrotu ankiet od osób z  poszczególnych grup. 

 

 
Wykres 2. Liczebność uczestników w grupach warsztatowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Najmniej pełnych ankiet otrzymano z grup S1 oraz M1 i M2. Warto dodać, że liczebność samych grup 

warsztatowych była także zróżnicowana i wynosiła od 18 (w grupie S1) do 25 (w grupie M2). Dlatego 

powyższe statystyki mają charakter jedynie sprawozdawczy. 
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Praktycy czy teoretycy? Znajomość metody EWD przed konferencją 

 

Wśród respondentów uwzględnionych w analizie 84% korzystało wcześniej z metody EWD. Najczęściej 

podawany sposób wykorzystywania wiedzy na temat metody to prowadzenie szkoleń na temat EWD (60%) 

oraz, z identyczną częstotliwością, wykonywanie analizy wyników egzaminacyjnych z wykorzystaniem 

wskaźników EWD (60%). Ponieważ w kafeterii pytania można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, 

można przypuszczać, że duża część odpowiedzi należy do tych samych osób. Potwierdzają to opinie 

uczestników, którzy mówiąc o swojej pracy często wskazują na to, że odpowiadają w szkole                           

za przeprowadzanie analiz z wykorzystaniem metody EWD i szerzą tę wiedzę wśród swoich 

współpracowników właśnie organizując szkolenia z tego tematu. Szkoły EWD, ze względu na intensywny 

warsztat, stanowią istotną formę doskonalenia, w pewnym sensie, liderów metody EWD, działających             

w polskich szkołach. 

 W inny, również praktyczny sposób 13% respondentów wskazało, że wykorzystując analizy EWD dla 

samorządów, a 6% odpowiedziało, że również korzystają z tych analiz w momencie wyboru szkoły dla 

swojego dziecka. Niezależnie do sposobu korzystania z metody EWD, odpowiedzi wskazują, że w Wiosennej 

Szkole EWD 2013 wzięli udział praktycy, którzy tak czy inaczej korzystają ze wskaźników EWD.  

 Na podstawie później omawianych pytań otwartych oraz pytania o to, czy wiedza nabyta podczas 

Wiosennej Szkoły EWD 2013 będzie wykorzystywana w pracy, aż  97% odpowiedziało: TAK. Do najczęściej 

podawanych sposobów należą rozmowy z radą pedagogiczną, nauczycielami, samorządem, prowadzenie 

szkoleń oraz wykorzystywanie wiedzy w dokonywaniu ewaluacji zewnętrznej i wewnątrzszkolnej. Te opinie 

pozwalają z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że 15% osób, które we wcześniejszym pytaniu 

wskazały, że nie prowadziły nigdy analiz EWD, właśnie dzięki pracy w grupach warsztatowych, zaczną          

nie tylko stosować tę metodę, lecz również będą przekazywali wiedzę o niej kolejnym osobom.  

 

Wiem, że już dużo wiem… Subiektywna ocena wiedzy na temat EWD 

 

W pytaniu o ocenę poziomu swoich kompetencji w zakresie stosowania metody EWD 53% respondentów 

uwzględnionych w analizie określiła swój stan wiedzy na czwórkę, 22% na trójkę, a 16% jest przekonanych      

o tym, że ich wiedza zasługuje na najwyższą ocenę, piątkę. Tylko 4% przyznało sobie ocenę mierną,                

a 3% niedostateczną.  

 Pytanie zostało umieszczone po serii pytań dotyczących merytorycznych części konferencji. 

Zwiększenie się poczucia kompetencji w tym zakresie po przywołaniu        w pamięci treści merytorycznych, 

skłania do pozytywnego wniosku, że uczestnicy konferencji rzeczywiście posiadają ugruntowaną wiedzę         

w zakresie stosowania metody EWD. Oceniając siebie po raz drugi już  60% przyznało sobie czwórkę,        

20% piątkę. Wzrost ten nastąpił kosztem przyznanych ocen dostatecznych, które wystawiło sobie już tylko 

17% respondentów. Jeden procent przyznało się do oceny miernej, a nikt nie ocenił swojej wiedzy na ocenę 

niedostateczną.  
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Poniższy wykres (wykres 3) ilustruje procentowe różnice pomiędzy ocenami przyznanymi podczas pierwszej     

i drugiej oceny poziomu kompetencji w zakresie metody EWD. 

 

 

 
 

Wykres3. Porównanie oceny stopnia kompetencji w zakresie metody EWD na początku i na końcu konferencji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Porównując te oceny z analizą wcześniejszego pytania można dojść do wniosku, że po pierwsze uczestnicy 

wiedzą co robią i wiedzą, że robią to dobrze, lecz świadomi są tego, że można jeszcze lepiej, na co wskazuje 

większość czwórek. A po drugie, wspomniane 15% osób, które przyznały się do tego, że nie korzystają            

z metody EWD, tak naprawdę posiada już dostateczną wiedzę na jej temat (30% ocen dostatecznych), a brak 

praktyki zapewne spowodowany jest poczuciem niewystarczających kompetencji – stąd udział w Wiosennej 

Szkole EWD 2013. 
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Co dalej ze wskaźnikami EWD?  

 

Ze względu na zbliżającą się datę zakończenia projektu (grudzień 2013) zapytano uczestników konferencji      

o to, co dalej stanie się ze wskaźnikami EWD. Zaproponowano 5 różnych stwierdzeń i poproszono                 

ich o ustosunkowanie się do nich na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że w ogóle nie zgadzają się z danym 

stwierdzeniem, a 5, że zgadzają się w najwyższym stopniu. Poniższy wykres (wykres 4) ilustruje procenty 

uzyskanych odpowiedzi.  

 

 

. 

Legenda do wykresu 4: 

Stwierdzenie 1: Maturalne wskaźniki EWD nie znajdą zastosowania do oceny efektywności nauczania w liceach. 

Stwierdzenie 2: Egzaminy zewnętrzne mogą pomóc szkole w rozwoju. 

Stwierdzenie 3: Wskaźniki EWD przyczynią się do wzrostu refleksyjności w szkołach. 

Stwierdzenie 4: Po zakończeniu projektu wszyscy zapomną o metodzie EWD. 

Stwierdzenie 5: Metoda EWD upowszechni się w szerszych kręgach odbiorców 

 

Wykres 4. Zestawienie procentu ocen poszczególnych twierdzeń odnośnie przyszłości EWD. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Analiza oceny poszczególnych stwierdzeń skłania do wniosku, że uczestnicy konferencji jednak wierzą w to,     

że metoda EWD nie zniknie ze świadomości osób, które z niej korzystają wraz z końcem trwania projektu.  

Zdaniem 47% respondentów maturalne wskaźniki zdecydowanie znajdą zastosowanie do oceny nauczania     

w liceach, kolejne 23% uważa bardzo podobnie. 13% osób nie ma jasno określonego zdania, a jedynie         

15% nastawionych jest sceptyczne do tej wizji.    

Jeżeli zsumujemy odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” (59%) i „zgadzam się” (36%) odnoszące 

się do drugiego stwierdzenia, będzie można powiedzieć, że 96% osób przekonanych jest o tym, że egzaminy 

zewnętrzne mogą pomóc szkole w rozwoju. W dużym stopniu tłumaczy to silne zainteresowanie tematyką 

projektu i chęć uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Pracownię Edukacyjnej Wartości 
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Dodanej. Osoby zaangażowane w pracę szkoły lub innych palcówek pośrednio związanych ze szkolnictwem, 

wiedzą o tym, że wyniki egzaminów zewnętrznych niosą ze sobą ogromny potencjał wiedzy i kryjących się      

w nich rekomendacji do polepszania sytuacji polskiego szkolnictwa. Trzeba tylko umieć rozsądnie                     

z nich korzystać.  

Jeżeli podobnie dodamy do siebie odpowiedzi w przypadku kolejnego stwierdzenia (odpowiednio       

65% i 30%),  to można powiedzieć, że zdaniem 95% osób, wskaźniki EWD przyczynią się do wzrostu 

refleksyjności w szkołach. W dużej mierze oba te twierdzenia wzajemnie się uzupełniają, co może tłumaczyć 

zbliżony wynik. 

Duże zainteresowanie metodą EWD i przekonanie o jej istotności wyjaśnia w pewnym stopniu analizę 

ocen kolejnego twierdzenia, które sugeruje, że po zakończeniu projektu wszyscy zapomną o metodzie EWD. 

W sumie 81% respondentów nie zgadza się z nim, w tym 50% zdecydowanie się z nim nie zgadza.   

Trochę mniej, bo 78%, w tym 33% zdecydowanie, zgadza się natomiast że stwierdzeniem, że metoda 

EWD upowszechni się w szerszych kręgach odbiorców.  W tej kwestii 15% nie ma jasno sprecyzowanej opinii, 

a w sumie prawie 7% podziela ten pesymistyczny wariant.  

Ogólnie jednak, zdaniem respondentów, metoda EWD jest bardzo potrzebna polskiemu szkolnictwu       

i niesie ze sobą ogromny potencjał wiedzy. Biorąc pod uwagę liczbę zgłoszeń znacznie przewyższającą liczbę 

miejsc  na konferencji, można także stwierdzić, że istnieje potrzeba  wiedzy na  temat EWD..  Jest to bardzo 

pozytywny wniosek płynący z analizy nie tylko powyższego pytania, lecz również dalszej części raportu. 

 

Ocena merytorycznej części konferencji 

 

Pytanie, które rozpoczynało blok dotyczący oceny różnych aspektów merytorycznej części Wiosennej Szkoły 

EWD zawierało prośbę o ustosunkowanie się do trzech stwierdzeń. Respondenci mogli zaznaczyć przy 

każdym  z nich na ile zgadzają się, bądź nie zgadzają z danym stwierdzeniem. Odpowiedzi zaznaczali na skali              

5 stopniowej, gdzie 1 oznaczało, że w ogóle się nie zgadzają, a 5 że zdecydowanie się zgadzają. 

Pierwsze stwierdzenie brzmiało: zajęcia poszerzyły moją wiedzę na temat EWD. Biorąc pod uwagę analizę 

poprzednich pytań, nie dziwi uzyskany wynik:98% zgadza się powyższym stwierdzeniem  (w tym 75% 

zdecydowanie). 

Drugim stwierdzeniem było zdanie: zajęcia przyczyniły się do wzrostu moich umiejętności w zakresie 

posługiwania się metodą EWD.  Z nim  również  prawie wszyscy się zgodzili (96%, w tym 79% zdecydowanie). 

Ostatnie stwierdzenie stanowiło  pytanie, o to czy konferencja spełniła oczekiwania uczestników. Odpowiedzi 

wskazują, że w  przypadku 98% osób  (w tym 85% zdecydowanie) oczekiwania te zostały spełnione. 
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Poziom merytoryczny, przydatność i zakres. Ocena wykładów 

 

Zarówno wykłady jak i sesje warsztatowe oceniane były na trzech wymiarach: poziomu merytorycznego, 

przydatności treści oraz zakresu merytorycznego przedstawionego materiału. W przypadku wykładów różnice 

w ocenie są niewielkie. Poniższy wykres ilustruje procentowe porównanie ocen dobrych i bardzo dobrych      

dla wykładów z trzech kolejnych dni konferencji (wykres 5). 

 

 

 

 
Wykres 5. Procentowe porównanie sumy ocen dobrych i bardzo dobrych wykładów  na trzech wymiarach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Każdy z wykładów otrzymał bardzo wysokie oceny.  Suma ocen dobrych i bardzo dobrych nie spadła poniżej 

75%, a najwyższa suma wyniosła 91% . Również różnice pomiędzy wymiarami nie są znaczące. Można 

powiedzieć, że poziom wszystkich wykładów został oceniony bardzo wysoko na każdym z trzech wymiarów. 

Jednak w przypadku każdego wykładu widać pewną regułę, najwyżej oceniany jest poziom merytoryczny, po 

nim zakres merytoryczny a na końcu przydatność treści. Można pokusić się o wniosek, że bardzo dobrze 

przygotowani wykładowcy przedstawiają bardzo dobrze opracowany program zajęć, którego przydatność 

oceniana jest trochę niżej. Biorąc pod uwagę analizę wcześniejszych wypowiedzi uczestników o dużej 

potrzebie prowadzenia tego rodzaju szkoleń, można przypuszczać, że w tym miejscu bardziej chodzi o realne 

zastosowanie metody, rozumiane jako wsparcie ze strony szkół lub organów oceniających ich pracę.  
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Poziom merytoryczny, przydatność i zakres. Ocena warsztatów 

 

Podobnie jak wykłady, warsztaty oceniane były pod kątem trzech wymiarów odnoszących się do treści 

merytorycznych przekazywanych każdej z grup. Poniższy wykres (wykres 6) ilustruje procentowe zestawienie 

odpowiedzi z ocenami dobrymi i bardzo dobrymi dla każdej z grup. Jak można odczytać z wykresu niewiele 

miejsca pozostało dla pozostałych ocen.  

 

            
 

 

Wykres 6. Procentowe porównanie sumy ocen dobrych i bardzo dobrych warsztatów na trzech wymiarach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

W przypadku warsztatów sytuacja przedstawia się podobnie jak w przypadku wykładów. W każdej grupie 

oceny były dobre bądź bardzo dobre na każdym z wymiarów. Nieco słabiej wypadła grupa M2, w której poziom 

i zakres merytoryczny otrzymały najmniej ocen dobrych i bardzo dobrych, w sumie 81%. Natomiast najlepiej     

i najspójniejszą ocenę wystawiła grupa L1, w której wszyscy wypełniający ankietę przyznali oceny wyłącznie 

bardzo dobre. Należy jednak pamiętać, że różnice te są minimalne i nie powinny znacząco różnicować 

poszczególnych grup.  

 

Komunikatywność, czas i przygotowanie. Ocena prowadzących wykłady 

 

Osoby prowadzące wykłady w trzech kolejnych dniach konferencji oceniane były na trzech wymiarach. 

Respondenci pytani byli o to, na ile w skali od 1 do 5 oceniają sposób przekazu informacji, czyli 

komunikatywność prowadzącego, na ile ich zdaniem efektywnie wykorzystany został przeznaczony na wykład 

czas oraz samo przygotowanie wykładowcy. Na podanej skali 1 oznaczało ocenę niedostateczną, natomiast    

5 – ocenę bardzo dobrą.  
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Poniższy wykres (wykres 7) przedstawia procentowe porównanie ocen dobrych i bardzo dobrych dla 
poszczególnych wykładów. Tu, niezmiennie, różnice są bardzo niewielkie. Wszystkie wykłady zostały 
ocenione bardzo dobrze.  

 

 
Wykres 7. Procentowe porównanie sumy ocen dobrych i bardzo dobrych osób prowadzących wykłady. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Najmniej z najwyższych ocen odnotowano w obszarze komunikatywność na sobotnim wykładzie (79%). 

Najlepiej natomiast pod tym kątem wypadł wykład niedzielny. Suma ocen dobrych i bardzo dobrych w tym 

przypadku wyniosła 95% na wymiarach efektywnego wykorzystania czasu oraz przygotowania prowadzącego, 

a 94% na wymiarze komunikatywności.  

 

Komunikatywność, czas i przygotowanie. Ocena prowadzących warsztaty 

 

W tym przypadku mamy do czynienia z prawie 100% zgodnością co do ocen na wszystkich trzech wymiarach: 

komunikatywności, efektywnego wykorzystania czasu oraz oceny prowadzącego.  

Za wyjątkiem dwóch sytuacji, tj. wymiaru sposób przekazu w grupie L1 (96%) oraz efektywnego wykorzystania 

czasu w grupie M2 (94%), oceny dobre i bardzo dobre stanowią 100% wszystkich odpowiedzi respondentów  

z danej grupy.  
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Wykres 8. Procentowe porównanie sumy ocen dobrych i bardzo dobrych osób prowadzących warsztaty. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

W przeciwieństwie do wykładów, powyższe oceny zostały wystawiane przez członków konkretnej grupy        

dla prowadzących warsztaty. Były to więc małe grupy, z których każda spędzała większość dnia ze swoim 

prowadzącym w aktywnej interakcji. Wykład trwał zawsze dużo krócej, a sama konwencja wykładu nie skłania 

do tak dużego kontaktu jak w przypadku warsztatów. Zarówno wielkość grupy,  czas spędzony razem,           

jak i intensywność relacji mogły mieć wpływ na powyższe wyniki. 

 

Trudne kwestie… Czyli jakie? 

 

W ocenie uczestników konferencji najtrudniejsze kwestie , które pojawiły się w programie wykładów i szkoleń 

to przede wszystkim: 

 

 Analizy w  Kalkulatorze EWD100, szczególnie na podstawie rozkładów reszt 

 Interpretacja EWD w kontekście sytuacji gminy, powiatu. Analiza statystyczna wyników - 

dokonywanie obliczeń 

 Wykorzystywanie maturalnych wskaźników EWD i przygotowywanie się do ewaluacji zewnętrznej. 

 Wpływ inteligencji i statusu rodziny na EWD. 

 

 

 

Trudny okazał się również  model IRT. Zdaniem kilku uczestników za mało czasu zostało poświęcone            

na pogłębienie wiedzy o sposobie modelowania wskaźników maturalnych. Dodają jednak, że ten czas, który 

był, został wykorzystany w 100%. Uwagi dotyczące „braku czasu”, mogą być w dużym stopniu konsekwencją 

innych uwag, dotyczących w ogóle niewystarczającej liczby okazji do poszerzania swoich kompetencji             

w obszarze EWD. Uczestnicy nie tylko, w ankiecie ewaluacyjnej, lecz również często wprost wyrażają swój żal, 

że wydarzenia takie jak Wiosenna Szkoła, odbywają się tak rzadko. 
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Wskazane również jako trudne, aspekty techniczne, wymagające posługiwanie się językiem statystyki, 

mogą pośrednio wynikać właśnie z tych rzadkich okazji do podnoszenia kwalifikacji, ale może przede 

wszystkim z faktu, że rzeczywiście dla dużej grupy osób, terminologia używana w statystyce nie jest dobrze 

znana. Co nie musi oznaczać braku umiejętności posługiwania się narzędziem opartym na modelach 

statystycznych. Użytkownicy Kalkulatora EWD mogą sprawnie się nim posługiwać bez znajomości języka 

statystycznego. Jest to dodatkowa zaleta tego oprogramowania. 

W przypadku tego pytania nie podajemy zestawień statystycznych ponieważ  wiele  wypowiedzi 

ankietowanych bardzo dobrze opisuje poniższy cytat: Nie było trudnych tematów. Prowadzący warsztaty         

to profesjonaliści świetnie przygotowani do prowadzenia zajęć. Poprowadzili zajęcia tak, iż wszystko było 

zrozumiałe i ciekawe. Można by powiedzieć, że jedyne co w tym wypadku wydaje się trudne, to polemika         

z ta opinią.  

 

To jest oczywiste! 

 

Uczestnicy konferencji zapytani o to, co ich zdaniem mogłoby zostać pominięte w programie, co było zbyt 

proste, oczywiste, mieli problem ze wskazaniem takich elementów. Wśród nielicznych znalazły się takie 

kwestie jak element warsztatów mówiący o interpretacji wskaźników trzyletnich oraz specjalistyczna wiedza na 

temat algorytmów i badań statystycznych. Pierwsza opinia może wynikać z wysokiego stopnia zaawansowania 

wiedzy na temat samej EWD, druga natomiast, wiąże się z tym co wyniknęło z analizy pytania o elementy 

sprawiające trudność. Wydaje się naturalne, że pedagodzy w dużej mierze zainteresowani są  przede 

wszystkim wiedzą na temat ich szkoły. To jak działa narzędzie, z którego korzystają może mieć dla nich nieco 

mniejsze znaczenie.  

Poza tymi drobnymi uwagami, większość udzielonych odpowiedzi wskazywała na to, że  Wszystkie 

zagadnienia miały sens i były ze sobą spójne. Nie było "truizmów” lub wszystkie były potrzebne. Jedna              

z uczestniczek konferencji napisała też od początku istnienia szkół EWD zajęcia miałam z różnymi osobami. 

W związku z tym, nawet jeśli zagadnienia powtarzały się, prowadzący wnosił coś nowego. W dużej mierze, 

właśnie ciągłe uaktualnianie przekazywanych informacji i dbałość o dobór treści szkoleń sprawia,                    

że konferencje z cyklu Szkoły EWD odnoszą duży sukces. 

Zaskakujące treści 

 

Jak można było przypuszczać, w kolejnym pytaniu odnośnie nowych treści pojawiło się wiele odpowiedzi. 

Poniżej wymienione zostały te pojawiające się najczęściej. 

 

 Wykłady nt. wpływu innych czynników na EWD.  

 Kalkulator i jego możliwości 

 Badania trafności wskaźników. 

 Badanie EWD pod kątem inteligencji i statusu społecznego 

 Ćwiczenia praktyczne 

 EWD jednoroczne dla maturzystów z matematyki 

 Wpływ kontekstowych czynników na wyniki  egzaminów 

 Ciekawe były analizy wskazujące na rzetelność metody EWD i ewolucja kalkulatora umożliwiająca 

coraz lepsze analizy pozwalające na pogłębienie refleksji w szkołach 
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 Zaskakujące były wyniki badań Zespołu prof. Dolaty: wpływ szkoły na poziom inteligencji oraz grupy 

rówieśniczej na wynik egzaminu. 

 

Wśród odpowiedzi znalazła się również taka, która w pewien sposób potwierdza wnioski związane z tym,          

że treści przygotowywane dla uczestników konferencji są w sposób bardzo staranny i rzetelny.                  

Jeden z uczestników stwierdził: zaskoczył mnie przyrost wiedzy i efektów pracy Zespołu od ostatniego 

spotkania. To zaskoczenie jest bardzo miłym dowodem na to, że członkowie Pracowni Edukacyjnej Wartości 

Dodanej dokładają starał, aby podczas kolejnych spotkań prezentować  nowe wyniki badań. 

 

I te najbardziej przydatne 

 

Na to pytanie udzielono najwięcej odpowiedzi i chociaż nie można ich ze sobą porównywać ilościowo, analiza 

treści wskazuje na to, że w odróżnieniu do poprzednich, te odpowiedzi są znacznie bardziej skonkretyzowane   

i odnoszą się wprost do pytania. Jako najbardziej przydatne zostały wskazane analizy i praca w grupach oraz 

to co wyróżnia konferencje EWD wśród innych – warsztatowy charakter zajęć, umożliwiający wymianę 

doświadczeń. Tu również często pojawiały się odpowiedzi wskazujące na to, że dla tej części osób,            

która korzystała wcześniej lub będzie korzystać z metody EWD m.in. w celu prowadzenia szkoleń z tego 

tematu, bardzo przydatna jest sama formuła prowadzenia spotkania, gdyż jest to  wskazówka jak można takie 

szkolenie przeprowadzić. Jak się okazuje, przyjrzenie się temu jak robią to specjaliści jest również wartością 

samą w sobie. Jedna  z uczestniczek opisała to następująco: zajęcia warsztatowe zainspirowały mnie, jak 

można ciekawie poprowadzić zajęcia na temat wykorzystania EWD w szkołach. 

Uczestnicy wskazują również na dużą rolę możliwości uczenia się i bezpośredniego sprawdzenia umiejętności 

posługiwania się nową wersją kalkulatora EWD. Przy tym temacie pojawiały się takie odpowiedzi jak: 

 Proces wczytywania i obróbki danych na kalkulatorze 

 Obsługa Kalkulatora 100 Kolejne poznane analizy konkretnych przypadków Refleksja                      

nad szkoleniami nt. EWD (zwłaszcza w radach pedagogicznych) 

  Wszystkie warsztaty przyczyniły się do poprawy umiejętności posługiwania się kalkulatorem,              

a przede wszystkim do innego spojrzenia na różnorodność wniosków, jakie można wyciągnąć             

z umiejętnej analizy wyliczonych wskaźników. 

Jak wykazała analiza wcześniejszych części ankiety, uczestnicy konferencji to głównie praktycy.                  

Oni doskonale wiedzą, że od wyliczenia wskaźników, do poprawy sytuacji szkoły jest jeszcze długa droga,       

a sukces zależy od poprawnej interpretacji wskaźników. Dlatego też w odpowiedziach na pytanie o kwestie 

najbardziej przydatne pojawiały się takie, które podkreślały wagę ćwiczeń związanych z wyciąganiem 

wniosków na podstawie otrzymanych wyników. 

 Trzyletnie wskaźniki maturalne i ich prawidłowa interpretacja. 

 Praca nad studiami przypadków 

 Wykorzystanie wskaźników EWD w ewaluacji efektywności pracy szkoły.  

Innym, często pojawiającym się tematem okazał się również warsztat związany z opracowywaniem 

scenariusza szkolenia rady pedagogicznej w gimnazjum. Dla dużej części uczestników, to był temat, z którym 

często musieli się zmagać sami, nie zawsze mając okazję sprawdzenia, czy to co robią  jest poprawne. 

Warsztaty w ramach Wiosennej Szkoły EWD okazały się, po raz kolejny, świetną okazją do tego, aby pod 

okiem doświadczonych osób przećwiczyć swoje umiejętności.  

 Przygotowanie scenariusza i symulacja spotkania z radą pedagogiczną  
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Konferencje pod nazwą Szkoły EWD są już pewnego rodzaju marką, dobrze rozpoznawaną wśród osób,     

które zajmują się tematem związanym z edukacją. Przyciągają one osoby, które dobrze wiedzą w jakim celu 

wysyłają zgłoszenie. Dlatego też w rubryce na odpowiedź co z programu Wiosennej Szkoły EWD 2013 

okazało się najbardziej przydatne, wiele odpowiedzi ma bardzo podobny wydźwięk do tych przytoczonych 

poniżej. 

 Dobrze wybrałem grupę, nie potrafię więc wskazać zagadnień mniej przydatnych. Zarówno wykłady, 

jak warsztaty były na jednakowym - wysokim - poziomie. 

 Ogólnie szkolenie jest dla mnie przydatne, rozwiało moje wątpliwości 

 Wszystko 

Szczególnie pierwsza wypowiedź jest bardzo znacząca. Rzeczywiście jeżeli osoba naprawdę zainteresowana 

tematem znajdzie się wśród osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami, to wymiana doświadczeń             

i możliwość konsultacji z ekspertem zawsze będzie przydatne. Tego rodzaju sytuacje i wypowiedzi skłaniają 

do wniosku, że na Wiosennej Szkole EWD znalazły się osoby, do których konferencja była skierowana.          

To duży sukces każdego wydarzenia. I duży sukces organizatorów Szkół EWD.  

 

Czy jest coś, czego zabrakło w programie Wiosennej Szkoły EWD? 

 

Najwyraźniej tak. Jednak komentarze odnośnie tego pytania to w dużej mierze uwagi dotyczące zbyt krótkiego 

czasu trwania konferencji. Co wydaje się o tyle zrozumiałe, że osoby zaangażowane w temat często chciałyby 

mieć jeszcze więcej czasu na jego zgłębianie. Dlatego też w przypadku pytania  o kwestie, których zabrakło, 

pojawiały się takie odpowiedzi, które wskazują w większym stopniu na wysokie zaangażowanie uczestników     

i ich pozytywną ambicję, niż niedociągnięcia ze strony organizatorów. 

 

 Więcej na temat możliwości kalkulatora EWD 

 Omówienia sposobu mierzenia EWD (matematycznej strony kalkulatora). 

 Nowe rozwiązania dotyczące wskaźników efektywności kształcenia w szkołach 

 Trochę zbyt krótki czas na ćwiczenia  

 Więcej zajęć praktycznych 

 Zabrakło godzin warsztatowych zajęć dotyczących analizowania różnych uwarunkowań poprzez 

wprowadzanie dodatkowych filtrów - od problemu do wykresu 

 Bardzo dziękuję za możliwość uczestnictwa w Wiosennej Szkole. Program spełnił całkowicie moje 

oczekiwania. 

 

 

Ocena organizacji Wiosennej Szkoły  

 

Konferencja Wiosenna Szkoła EWD 2013 zorganizowana została w hotelu BOSS w Miedzeszynie.   

Respondenci mogli ocenić na skali od 1 do 5 sześć elementów strony organizacyjnej konferencji.  Chociaż 

wszystkie aspekty organizacji ocenione zostały na bardzo wysokim poziomie, to najlepsze noty otrzymał 

standard pokoi, w których przebywali uczestnicy. 100% ocen to były oceny  dobre i bardzo dobre (4 i 5).  

Podobnie ocenione zostały (otrzymały 99% ocen bardzo dobrych)  wymiary takie jak: posiłki, recepcja 

Wiosennej Szkoły EWD oraz ogólna organizacja wydarzenia. Dla organizatorów są to bardzo ważne wskaźniki 
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zadowolenia z warunków w których odbywała się konferencja. To ważne, aby w miarę możliwości zapewnić 

uczestnikom komfort  również  w trakcie odpoczynku między dniami konferencji.  

 

           
 

Wykres 9. Procentowe porównanie sumy ocen dobrych i bardzo dobrych dla różnych aspektów organizacji WS EWD. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej. 

 

Komentarze 

 

Na koniec formularza ankietowego uczestnicy poproszeni zostali o podzielenie się swoimi uwagami 

dotyczącymi jakiejkolwiek innej strony konferencji. Komentarze, które pojawiły się w tym miejscu można 

podzielić na takie, które odnosiły się do kwestii organizacyjnych, merytorycznych oraz podziękowań. 

 W przypadku komentarzy dotyczących organizacji pojawiały się sugestie, aby częściej organizować 

konferencje EWD, najlepiej w rożnych częściach kraju: Dobrze by było pomyśleć o spotkaniach terenowych - 

dojazd w granicach 500 km jest jednak dość zaporową koniecznością. 

 W przypadku kwestii merytorycznych pojawiały się prośby i sugestie, aby więcej czasu poświęcone 

było częściom warsztatowym, co nie wydaje się już tak zaskakujące po analizie wcześniejszych pytań. Ogólnie 

można powiedzieć, że jeżeli pojawiały się uwagi merytoryczne to miały one charakter „domagający się 

większej ilości informacji” niż kwestionujące zasadność przedstawionych podczas zajęć.  

Z negatywnych uwag, pojawiały się komentarze odnośnie braku zagospodarowania wieczorów           

dla uczestników konferencji. Ze strony organizatorów było to jednak zamierzone działania.  

Jednak najwięcej komentarzy miało charakter pochlebnych wypowiedzi takich jak te przytoczone poniżej: 

 

 Konferencja bardzo sprawna merytorycznie i organizacyjne. Serdecznie gratuluję organizatorom          

i osobom prowadzącym zajęcia. 

 Dziękuję za Państwa serdeczność, gościnność, życzliwość. Zawsze jadę do Miedzeszyna jak na 

skrzydłach. Dziękuję za podjęcie się trudu organizacji takiego przedsięwzięcia. Nie pozwólcie, by idea 
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ta "umarła". Pozdrawiam i życzę, by było jak najmniej kłopotów w sferze badań podejmowanych 

przez Zespół. Powodzenia!  

 Szkoda, że nie mogliśmy "umówić się" na kolejną Szkołę :) 

 Pięknie prowadzone zajęcia umożliwiające zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. 

 Jedna z najlepiej zorganizowanych konferencji na której byłam, dużo konstruktywnych wniosków 

 

Zarówno te pozytywne opinie, jak i propozycje zmian w programie,  mają  konstruktywny wpływ na organizację 

kolejnych wydarzeń dotyczących EWD. Przy planowaniu następnej konferencji uwzględnione zostaną wnioski 

płynące z powyższego opracowania wyników ankiety ewaluacyjnej, ujęte w rekomendacjach. 

 

Rekomendacje 

 

 W miarę możliwości, wskazane jest organizacja częstszych spotkań z praktykami metody EWD. 

 Należy utrzymywać warsztatowy charakter konferencji Szkoły EWD, lub też starać się, aby był on 

jeszcze bardziej intensywny. 

 Należy rozważyć stworzenie grup również o rożnych stopniu zaawansowania.  

 W przypadku osób z dużą praktyką pracy z metodą EWD należy skupiać się przede wszystkim na 

analizie case study – co wynika dla szkoły w związku z osiągniętymi wynikami.  

 Nie należy unikać tzw. „trudnych” tematów, wymagających szerszej wiedzy z zakresu statystyki. 

Uczestnikom zależy na poznaniu mechanizmów, na podstawie których tworzone są wskaźniki, nawet 

jeżeli nie zawsze są w stanie do końca zrozumieć same obliczenia.  

 Pod kątem merytorycznym należy dbać o to, aby kolejne wydarzenia były na zbliżonym poziomie.  

 

 

 

 

 


