Termin pierwszej edycji badania 6-7 czerwca 2017 r.
Termin dodatkowy 13-14 czerwca 2017 r.
Zamknięcie rekrutacji do badania 31 maja 2017 r.
PO CO I DLA KOGO SĄ KOMPETENCJE 2017?
Evidence Institute proponuje ogólnopolskie, cykliczne badanie umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów.
Oferujemy samorządom, szkołom, rodzicom i uczniom nowoczesne narzędzie pozwalające na rzetelne porównania
umiejętności uczniów. „Kompetencje 2017” to badanie oparte na najwyższych standardach badawczych, wieloletniej
praktyce edukacyjnej i nowoczesnych technologiach.

KORZYŚCI Z BADANIA








porównanie efektów nauczania na przestrzeni lat oraz między szkołami, samorządami;
odniesienie wyników do innych krajów;
wiarygodność wyników dzięki wykorzystaniu sprawdzonych narzędzi;
wygodna forma badania wykorzystująca nowoczesne technologie komputerowe;
przystępne raporty w formie elektronicznej, dostępne wkrótce po badaniu;
dodatkowe badanie opinii i postaw uczniów;
uzupełnienie luki, która powstanie po sprawdzianie po szóstej klasie, egzaminie gimnazjalnym i kończących
się edukacyjnych projektach badawczych.

KIM JESTEŚMY?
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. Eksperci Evidence Institute związani są
z czołowymi polskimi uczelniami i współpracują z instytucjami badawczymi z Europy i USA.
kontakt@evidenceinstitute.pl | www.evidenceinstitute.pl | +48 (22) 308 77 75 | +48 570 444 065

KIM JESTEŚMY? – CD.
SoNET Systems
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.
www.sonet.com.au

NA CZYM POLEGAJĄ KOMPETENCJE 2017
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.

JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA I KOSZTORYS PIERWSZEGO CYKLU BADANIA?








6-7 czerwca 2017 r. – termin realizacji pierwszej edycji badania.
13-14 czerwca 2017 r. – dodatkowy termin pierwszej edycji badania.
Badanie obejmuje uczniów klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów.
Do badania wymagany jest jedynie dostęp do Internetu przez przeglądarkę (Internet Explorer,
Chrome, Firefox), bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.
Czas trwania badania dla jednej grupy uczniów wyniesie ok. 45-60 minut.
Rekrutacja szkół i uczniów realizowana będzie przez wygodne narzędzia udostępnione w Internecie.
Zapewniamy całkowite bezpieczeństwo danych.
Raporty dla uczniów, rodziców, nauczycieli, szkół oraz samorządów dostępne będą w wersji elektronicznej
wkrótce po zakończeniu realizacji badania.

KOSZTY BADANIA

ZAPEWNIAMY

Udział w pierwszej edycji badania w szkołach podstawowych
i gimnazjach w czerwcu 2017 r. obejmuje opłatę wpisowa,
związaną
wyłącznie
z
przygotowaniem
badania:
opracowaniem
narzędzi,
wykorzystaniem
infrastruktury
informatycznej, zapewnieniem obsługi technicznej przed i w
trakcie realizacji badania oraz przetworzeniem i opracowaniem wyników.





Opłata wpisowa:

10 tys. zł dla miasta powyżej 500 tys. mieszkańców;

8 tys. zł dla miasta powyżej 200 tys. mieszkańców;

5 tys. zł dla pozostałych miast na prawach powiatu;

4 tys. zł dla gmin miejskich;

3 tys. zł dla gmin miejsko-wiejskich;

2 tys. zł dla gmin wiejskich;
lub

300 zł dla zespołów szkół (gimnazjum wraz ze szkołą
podstawową);

200 zł dla pojedynczych szkół.






Testy i narzędzia badawcze.
Dostęp online do testu.
E-platformę obsługującą badanie, która
pozwoli na:
 rejestrację szkół,
 instrukcje i przykładowe testy,
 dostęp do wyników badania.
Koordynację i wsparcie techniczne szkół
podczas realizacji badania.
Opracowanie wyników badania.
Elektroniczne raporty z wynikami uczniów, szkół
i samorządów.
Dodatkowe, pogłębione analizy wykorzystujące inne dane dostępne na poziomie szkół
i samorządu.

Za dodatkową opłatą pogłębiony raport drukowany z szerszą analizą wyników oraz odniesieniem do danych egzaminacyjnych
i z ewaluacji szkół. Wszystkie podane kwoty są kwotami netto.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: kompetencje@evidenceinstitute.pl
Telefon: +48 (22) 308 77 75 lub +48 570 444 065

