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Szanowni uczniowie, rodzice, opiekunowie i nauczyciele,
dziękujemy za przystąpienie do Ogólnopolskiego badania umiejętności uczniów
Kompetencje dla przyszłości 2017. Będziemy wdzięczni za zapoznanie się z celami i
założeniami badania. Pozwoli to na świadomy i zaangażowany udział oraz na efektywne w
nim uczestnictwo.
Z wyrazami szacunku,
Zespół Fundacji Evidence Institute

Cel badania
„Kompetencje 2017” to nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania
umiejętności uczniów. Oparte jest na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej
praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.
Celem badania jest diagnoza umiejętności uczniów prowadzona na użytek poprawy jakości
nauczania. Wyniki Kompetencji 2017 nie będą wykorzystane do tworzenia rankingów.
Upublicznione zostaną jedynie zbiorcze rezultaty z najlepszych szkół biorących udział w
badaniu, o ile te placówki wyrażą na to zgodę.
Badanie uczniów klas szóstych szkół podstawowych oceni poziom umiejętności
z matematyki w odniesieniu do wszystkich uczniów w kraju. Pomiar obejmie
umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe oraz badanie kompetencji
społeczno-emocjonalnych.
Wykorzystane
zostaną
wystandaryzowane
pytania
egzaminacyjne z kilkunastu edycji sprawdzianu szóstoklasistów CKE, innych badań
krajowych oraz zadania specjalnie stworzone na potrzeby projektu.
Badanie uczniów klas trzecich gimnazjów oceni poziom umiejętności z matematyki,
przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji ekonomicznych w odniesieniu do
wyników PISA – największego badania edukacyjnego na świecie. Pomiar obejmie
umiejętności i wiedzę definiowaną również przez podstawy programowe, ale też przez
międzynarodowy zespół czołowych ekspertów z całego świata tworzących program PISA. Istotnym elementem będzie również pomiar kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów.

Informacje dla uczniów – czyli jak wygląda badanie Kompetencje 2017







W waszej szkole w badaniu wezmą udział wszystkie klasy: szóste klasy w szkole
podstawowej i/lub trzecie klasy w gimnazjum.
Udział w Kompetencjach 2017 jest anonimowy – nie będziemy znać Waszych imion
i nazwisk a wyniki nie będą nigdzie pokazywane.
Badanie polega na rozwiązaniu testu na komputerach szkolnych i trwa ok. 60 minut.
Dostęp do testu każdy uczeń uzyska dzięki systemowi generującemu niepowtarzalny
login i hasło. Po badaniu ten sam login i hasło pozwolą zobaczyć Wasze wyniki nawet na
komputerze w domu.
Test składa się z pytań zamkniętych i otwartych. Zadania są tak dobierany by miały jak
najbardziej interesującą treść.
Wyniki testu nie wpłyną wasze oceny szkolne! Natomiast, co bardzo ciekawe umożliwią
porównanie Twoich wyników z wynikami uczniów w całej Polsce lub dla uczniów
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gimnazjów z wynikami uczniów z innych krajów. Ponadto analizy wyników wszystkich
uczniów pozwolą lepiej i skutecznie uczyć w szkołach.
Test oraz wyniki po teście będą dostępne na stronie internetowej
http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/.

Informacje dla dyrektorów i nauczycieli: badanie krok po kroku









Szkoła rejestruje się na stronie http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/,
wprowadzając niezbędne dane kontaktowe oraz dane o liczbie uczniów (szkoła nie
podaje żadnych danych osobowych uczniów) i dane o salach komputerowych.
Na zakończenie rejestracji na podany adres mailowy szkoły/dyrektora zostaje wysłany
plik z loginami i hasłami do stworzenia wewnętrznej listy uczniów.
Osoba wyznaczona do koordynacji badania w szkole prowadzi następujące działania:
 tworzy listy uczniów do badania: do listy uczniów z danej klasy „dokleja” loginy
i hasła (lista nie jest przekazywana nikomu spoza szkoły, służy tylko do
przeprowadzenia badania oraz do późniejszego dostępu do wyników);
 ustala grafik z kolejnością pisania testu przez poszczególne klasy;
 sprawdza parametry techniczne komputerów oraz przeprowadza na nich krótki test
korzystając w tym celu z instrukcji pt. „Przygotowanie komputerów do badania”
umieszczonej na stronie http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/ (przy
realizacji badania nie ma konieczności instalowania żadnych programów na
komputerach szkolnych, wymagany jest tylko dostęp do internetu oraz przeglądarka
internetowa).
 informuje uczniów o terminie i celu badania.
Szkoła realizuje badanie w wyznaczonym terminie i według dostarczonych procedur.
 w głównym terminie badania 6-7 czerwca 2017 r.
 ewentualnie/w wyjątkowych przypadkach w terminie rezerwowym 13-14 czerwca
2017 r.
Szkoła otrzymuje wyniki badania w formie raportów elektronicznych dostępnych po
zalogowaniu na stronie badania http://www.evidenceinstitute.pl/kompetencje-2017/.

Organizatorzy badania
Fundacja Naukowa Evidence Institute – Badania dla Edukacji. Fundacja zrzesza osoby
z wieloletnim doświadczeniem w realizacji największych badań edukacyjnych w Polsce i na
świecie. Naszym celem jest budowanie polityki publicznej na podstawie twardych danych
uzyskanych z rzetelnych badań. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i dorobek akademicki
w dziedzinie oceny umiejętności uczniów oraz wspieraniu nauczycieli, szkół, samorządów
oraz administracji rządowej.
SoNET Systems, jest firmą australijską, która od 1995 r. rozwija oprogramowanie i usługi
doradcze na całym świecie, w tym nowoczesne rozwiązania dla edukacji. Jednym
z głównych produktów firmy jest Assessment Master – platforma wykorzystywana do badań
umiejętności przez szkoły, uczelnie, a także rządy na całym świecie. SoNET posiada certyfikaty ISO 27001 oraz ISO 9001.

