
 

 

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych  

(odpowiedzialnych za lokalną oświatę) na seminarium upowszechniające pn.: 

 

„Dane ewaluacji zewnętrznej a lokalne systemy edukacyjne” 

 

Terminy i miejsca seminariów*:   

Szczecin 30.06.2014r.  

Gorzów Wielkopolski 01.07.2014r.  

Poznań 09.10.2014r.  

Bydgoszcz 10.10.2014r. 

Olsztyn 23.10.2014r. 

Białystok 24.10.2014r. 

Kielce 05.11.2014r.  

 

Udział w seminarium upowszechniającym jest BEZPŁATNY. 

 

Głównym celem seminariów jest zapoznanie uczestników z możliwościami analizy i 

wykorzystania danych z ewaluacji zewnętrznych szkół i placówek oświatowych, na potrzeby władz 

samorządowych np. w planowaniu lokalnej polityki oświatowej.  

Uczestnicy seminariów poznają zakres i strukturę danych zebranych podczas ewaluacji 

zewnętrznej. Dowiedzą się, jak obsługiwać moduł statystyczny Systemu Ewaluacji Oświaty oraz nabędą 

umiejętności generowania statystyk opisowych i prowadzenia analiz porównawczych za pomocą 

popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Prowadzący odpowiedzą na pytania dotyczące metodologii i 

procedur ewaluacji zewnętrznej.  

Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i inspiracją dla wykorzystania danych w 

projektowaniu rozwoju. 

 



 

 

Uczestnik szkolenia: 

pozna zakres danych dostępnych w bazach Systemu Ewaluacji Oświaty; 

 nauczy się obsługi modułu statystycznego Systemu Ewaluacji Oświaty; 

 podniesie umiejętności wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w analizie danych. 

Planowany harmonogram godzinowy: 

09:00 – 10:00  Rejestracja uczestników 

10:00 – 12:15  Sesja I: Zapoznanie ze strukturą bazy danych systemu ewaluacji oświaty 

12:15 – 12:45  Przerwa kawowa 

12:45 – 15:00  Sesja II: Ćwiczenia praktyczne w analizie opisowej  

i porównawczej oraz eksploracji danych  

15:00 – 15:30  Obiad  
 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.npseo.pl oraz www.ore.edu.pl. Osoby 

zainteresowane uczestnictwem w seminarium zobowiązane są uzupełnić formularz zgłoszeniowy. 

Miejsce                     

i data seminarium 

Link do formularza Data zakończenia 

rekrutacji 

Szczecin   

30.06.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

391 

22 czerwca 2014r. 

 

Gorzów 

Wielkopolski 

01.07.2014  

 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

392 

22 czerwca 2014r 

Poznań     

09.10.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

393  

 

1 października 2014r. 

Bydgoszcz 

10.10.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

394 

1 października 2014r. 

file:///C:/Users/bartek/AppData/Local/Magda/www.npseo.pl
http://www.ore.edu.pl/
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1391
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1391
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1392
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1392
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1393
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1393
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1394
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1394


 

 

Olsztyn      

23.10.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

395  

 

12 października 2014r. 

Białystok   

24.10.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

396 

12 października 2014r. 

Kielce       

05.11.2014 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1

397  

 

12 października 2014r. 

 

Rekrutacja może zostać zakończona przed wskazanym terminem z powodu wyczerpania limitu miejsc. 

Limit miejsc to 24 osób. Formularz dopuszcza rejestrację 30 osób, z czego 6 ostatnich osób będzie 

wpisanych na listę rezerwową. 

Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopów z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym MSOffice 

lub LibreOffice.  

Szczegółowych informacji udzielają Hanna Gemza (519 307 868) i Joanna Borowska (519 307 962)  

Kontakt mailowy: konferencje@npseo.pl 

 

Seminarium organizowane w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru 

pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły” etap III, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 

w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji Sp. z o. o. w ramach III Priorytetu 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3.1 współfinansowane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

*W roku 2015 planujemy zorganizować seminaria w następujących miastach: Katowice, Opole, Łódź i Rzeszów. 

https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1395
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1395
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1396
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1396
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1397
https://rekrutacja.ore.edu.pl/?action=register&make=training&id=1397

