
Ewaluacja placówki : pakiet edukacyjny

Prawo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001658 

Zasoby internetu

Portale, fora

Nadzór pedagogiczny / Ewa Dudek, Grzegorz Mazurkiewicz, Agnieszka Borek
Portal  poświęcony ewaluacji:  materiały  dla nauczycieli,  rad pedagogicznych i  dyrektorów.
System ewaluacji,  kontrola przestrzegania przez placówki przepisów prawa, wspomaganie
pracy szkół i placówek, materiały do pobrania, artykuły.
http://www.nadzorpedagogiczny.edu.pl/

System Ewaluacji Oświaty - Nadzór Pedagogiczny
Informacje  o  organizowanych  konferencjach  i  szkoleniach,  kontrola  przestrzegania  przez
szkołę  przepisów  prawa,  wspomaganie  pracy  szkół  i  placówek,  dyrektorzy  w  Systemie
Ewaluacji Oświaty.
http://www.npseo.pl/action/internalevaluation

Multimedia

Ewaluacja w placówkach oświatowych
Film  z  wypowiedziami  Zbigniewa  Kossakowskiego  dyrektora  ODN  w  Łomży,  Wiesławy
Ćwiklińskiej  Wicekurator  Oświaty  w  Białymstoku,  Agnieszki  Borek  prezes  Zarządu  Grupy
Badawczej  „Era  ewaluacji”  oraz  Beaty  Ciężkiej  członka  Zarządu  Polskiego  Towarzystwa
Ewaluacyjnego.
http://www.youtube.com/watch?v=bnQaNbBC8Jw

Ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole –
reportaż ze szkolenia
Krótki wywiad na temat ewaluacji ze Stefanem Wlazło.
http://www.youtube.com/watch?v=yALXjHzAyXs

Artykuły

Nadzór pedagogiczny – MEN
https://www.gov.pl/web/edukacja/nadzor-pedagogiczny3 

Ewaluacja  2018  -  czyli  jak  dyrektor  szkoły  realizuje  wymagania  ewaluacyjne  wyznaczone
w kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku 2018/2019 / Jan Lewandowski
Opis wymagań wyznaczonych do badania na bieżący rok szkolny.
https://www.monitorszkoly.pl/artykul/ewaluacja-2018
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Ewaluacja – materiały
Wykaz materiałów na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty – Nadzór Pedagogiczny
https://ewaluacja.cea-art.pl/materialy/ 

Efektywna autoewaluacja w szkole : od czego zacząć? / Henryk Mizerek
Teoria  ewaluacji,  planowanie,  projektowanie,  zarządzanie  ewaluacją,  w  aneksie  m.in.
omówienie kwestionariusza ankiety.
http://www.kuratorium.waw.pl/download.php?s=1&id=4947 

Raporty z ewaluacji zewnętrznej placówek
http://www.npseo.pl/action/raports

Planowanie  ewaluacji  wewnętrznej  w  szkole  (placówce)  wraz  z  przykładami  projektów
ewaluacji / Beata Ciężka
Planowanie  ewaluacji:  określenie  przedmiotu  badania,  głównych  obszarów  (zagadnień)
badawczych,  sformułowanie  pytań  kluczowych  i  kryteriów,  dobór  metod  badawczych,
określenie  harmonogramu,  formatu  raportu  i  sposobu  upowszechniania  wyników.
Przykładowe plany ewaluacji.
http://www.npseo.pl/data/documents/2/196/196.pdf

Ewaluacja w oświacie
Pojęcie ewaluacji i jej rola w edukacji, projektowanie ewaluacji, bibliografia.
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?
mainSP=subjectpages&mainSRV=nauczyciel&methid=64974591&page=subpage&article_id=
321991&page_id=22073

Ewaluacja zewnętrzna szkół i placówek edukacyjnych w oczach nauczycieli  i  dyrektorów /
Joanna Kołodziejczyk
Badanie ankietowe opinii  nauczycieli  i  dyrektorów dotyczące znaczenia ewaluacji  w pracy
szkoły oraz kompetencji wizytatorów ds. ewaluacji. Do badana dołączono propozycje zmian 
w systemie ewaluacji zewnętrznej.
http://www.ptde.org/file.php/1/Archiwum/XVII_KDE/pedeefy/Kolodziejczyk.pdf

Ewaluacja pracy szkoły / Teresa Jankowska
Zasady ewaluacji, planowanie ewaluacji.
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU1181
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Bibliografia 

Wszystkie  materiały  są  dostępne  w  czytelni  (cz)  lub  wypożyczalni  (w)  Pedagogicznej
Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej  ul.  Komorowicka  48.  Czasopisma  dostępne  są
wyłącznie w czytelni.

Książki wydane w latach 2013-2018

1. Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie /
pod  red.  Grzegorza  Mazurkiewicza.  -  Warszawa  ;  Kraków  :  Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.
w 69792, w 69793

2. Ewaluacja  społeczna w edukacji  /  Sylwia Jaskuła.  -  Kraków :  Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2018.
w 120090

3. Ewaluacja w nauczaniu religii / Marian Zając ; Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II Wydział Teologii. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013.
w 69308

4. Historia i  społeczeństwo : planowanie, realizacja,  ewaluacja / Katarzyna Panimasz,
Grzegorz Lewandowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2015].
w 74241

5. Jak  budować  dobrą  szkołę?  :  potencjał  i  bariery  ewaluacji  w oświacie  /  pod red.
Grzegorza  Mazurkiewicza.  -  Kraków :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
2015.
cz 75245, w 75246

6. Prognoza,  interwencja  i  ewaluacja  w  naukach  społecznych  :  teoria  socjologiczna
i  praktyka  badawcza  /  redakcja  naukowa  Iwona  Sobieraj,  Arkadiusz  Kołodziej.  -
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.
w 118321

7. Przywództwo i zmiana w edukacji : ewaluacja jako mechanizm doskonalenia / pod
red.  Grzegorza  Mazurkiewicza.  -  Kraków  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2013.
cz 68473, w 68474

8. Wprowadzenie  do  badań  ewaluacyjnych  :  aspekty  teoretyczne  i  praktyczne  na
podstawie  doświadczeń  badawczych  /  red.  nauk.  Krystyna  Faliszek.  -  Toruń  :
Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2013.
w 68602
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Artykuły z czasopism i książek wydanych w latach 2013-2018
 

1. Badanie ankietowe jako element ewaluacji jakości kształcenia na uczelniach wyższych
/ Marek Jeziński.// Kultura i Edukacja. - 2016, nr 3, s. 213-227

2. Czy ewaluacja może być łatwa,  szybka i  przyjemna? / Beata Gutowska,  Agnieszka
Soból.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 2, s. 31-33

3. Ewaluacja  jako  komunikacja  :  od  animacji  do  alienacji  /  Leszek  Korporowicz.//
Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 39-55

4. Ewaluacja refleksyjna w badaniach pedagogicznych / Sylwia Jaskuła.// W: Ku życiu
wartościowemu  :  idee,  koncepcje,  praktyki.  T.  2,  Koncepcje,  praktyki.  -  Kraków  :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - S. 373-382
cz 119874

5. Ewaluacja  systemu  oświaty  :  nadzór  pedagogiczny  /  Daniel  Andugar  Caravaca.//
W: Przywództwo i zmiana w edukacji  :  ewaluacja jako mechanizm doskonalenia. -
Kraków, 2013. - S. 251-268
cz 68473

6. Ewaluacja szkolnych systemów oceniania uczniów : poszukiwanie znaczeń / Grażyna
Szyling.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 68-82

7. Ewaluacja w edukacji : (zestawienie bibliograficzne : w wyborze) / Elżbieta Trojan.//
Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 48-55

8. Ewaluacja wciąż od nowa / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 3-7

9. Kilka uwag o ewaluacji kształcenia szkolnego / Tomasz M. Zimny.// Nowa Szkoła. -
2015, nr 1, s. 18-24

10. Między badaniem a sprawdzaniem / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2016,
nr 4, s. 55-58

11. Model ewaluacji  - jakości pracy szkoły w zakresie wychowania fizycznego / Michał
Bronikowski [i in.].// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 10-13

12. Niekonwencjonalne metody ewaluacji / Rafał Otręba.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 7,
s. 16-18

13. Wykorzystanie  wyników  nadzoru  pedagogicznego  do  planowania  działań
edukacyjnych  /  Bożena  Marzec.//  W:  Nadzór  pedagogiczny  a  zdrowie
i bezpieczeństwo uczniów : analizy i refleksje. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła
Biznesu, 2016. - S. 103-106
cz 119920
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14. Zadawanie do domu - ewaluacja problemu / Małgorzata Nowak.// Dyrektor Szkoły. -
2018, nr 3, s. 78-82

15. Zastosowania  ewaluacji  edukacyjnej  :  trzy  rodzaje  koncentracji  /  Sylwia Jaskuła.//
Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 56-67

16. Zewnętrzne  formy  nadzoru  pedagogicznego  w  okresie  transformacji  /  Bożena
Marzec.//  W:  Nadzór  pedagogiczny  a  zdrowie  i  bezpieczeństwo uczniów :  analizy
i refleksje. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016. - S. 9-47
cz 119920

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką ewaluacji

Czasopisma są dostępne w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Dyrektor Szkoły
http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/dyrektor-szkoly/ 

2. Kultura i Edukacja
http://www.kultura-i-edukacja.pl/ 

3. Kwartalnik Pedagogiczny
http://www.kp.edu.pl/ 

4. Wychowanie na co Dzień
http://www.weakapit.pl/

5. Życie Szkoły
http://www.zycieszkoly.com.pl/

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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