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Tell Them From Me student survey
Powiedz Im Ode Mnie – ankieta uczniowska
Frequently Asked Questions (parents and carers)
Często Zadawane Pytania (rodzice i opiekunowie)
Centrum Statystyki i Oceny Kształcenia (CESE)
1. Co to jest ankieta uczniowska Powiedz Im
Ode Mnie (Tell Them From Me)?
Ankieta uczniowska Tell Them From Me zadaje pytania na temat
czynników, które, jak wiadomo, mają wpływ na osiągnięcia
akademickie i inne wyniki. Celem jej jest poprawa wyników
uczniów w nauce. Ankieta została zaprojektowana w celu zmierzenia,
oceny i opisania spostrzeżeń z punktu widzenia ucznia na poziomach
szkoły i systemu. Ta ankieta NSW skupia się na samopoczuciu
ucznia, zaangażowaniu i efektywnych praktykach nauczania.

2. Jakiego rodzaju pytania będą zadawane
w tej ankiecie?

Pytania ankiety odnoszą się do następujących mierników dla
szkół średnich:
Uczestnictwo
w zajęciach
sportowych
i pozaprogramowych

Zachowanie przy
pracach domowych

Oczekiwania sukcesu

Umiejętności
i wyzwania
w uczeniu się

Autopercepcja
akademicka

Zachowanie w szkole

Doznanie bycia
gnębionym

Wagarowanie

Poczucie
przynależności

Zainteresowanie
i motywacja

Efektywny czas nauki

Aspiracje. Ukończenie
klasy 12, uniwersytetu,
TAFE

Pozytywne relacje

Wysiłek

Znaczenie i dyscyplina
nauczania

Zdrowe samopoczucie

Cenienie sobie
wyników szkolnych

Pozytywny klimat
dla nauki

Zdolności akademickie

Rzecznictwo w szkole

Rzecznictwo poza
szkołą

Pozytywne relacje
między nauczycielem
i uczniem

Korzystanie
z technologii ICT
w nauce

Wytrwałość

Pytania ankiety odnoszą się do następujących mierników dla
szkół podstawowych:
Uczestnictwo
w zajęciach
sportowych
i pozaprogramowych
Korzystanie
z technologii ICT
w nauce

Poczucie
przynależności

Pozytywne relacje

Cenienie sobie
wyników szkolnych

Pozytywne relacje
między nauczycielem
i uczniem

Zachowanie w szkole

Zachowanie przy
pracach domowych

Efektywny czas nauki

Znaczenie i dyscyplina
nauczania

Zainteresowanie
i motywacja

Wytrwałość

Doznanie bycia
gnębionym

Wysiłek

Umiejętności
i wyzwania
w uczeniu się

Rzecznictwo w szkole

Oczekiwania sukcesu

Pozytywny klimat
dla nauki
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3. Jak szkoły zostały wybrane do wzięcia
udziału?
Ankieta jest otwarta dla wszystkich szkół państwowych w NSW
bezpłatnie. Szkoła Twojego dziecka zdecydowała się uczestniczyć.
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4. Jaka będzie korzyść dla szkoły mojego
dziecka z uczestnictwa w tej ankiecie?
Ankieta uczniowska Tell Them From Me dostarczy dyrektorom szkół
wglądu w zaangażowanie uczniów, ich samopoczucie i efektywne
praktyki nauczania w ich szkole z perspektywy uczniów.
Dane zebrane z odpowiedzi na pytania ankiety zostaną szybko
przetworzone na raporty dla członków kadry kierowniczej szkoły.
Dyrektorzy szkół mogą następnie wykorzystać te informacje, jako
pomoc w zidentyfikowaniu powstających kwestii i zaplanowaniu
udoskonaleń w szkole.

5. Czego potrzebuje moje dziecko,
by uczestniczyć w ankiecie?
Wypełnienie ankiety zajmuje na ogół 15 minut i odbywa się
całkowicie online na zabezpieczonej stronie internetowej
prowadzonej przez twórców ankiety, The Learning Bar. Szkoły
udostępnią komputery lub laptopy, by umożliwić uczniom
wypełnienie ankiety w czasie godzin szkolnych.

6. Czy moje dziecko musi uczestniczyć?
Nie. Uczestnictwo w ankiecie jest dobrowolne. Twoje dziecko nie
weźmie udziału, jeżeli Ty lub Twoje dziecko sobie tego nie życzycie.
Jeżeli w trakcie wypełniania ankiety Twoje dziecko poczuje się
niezręcznie, może w każdej chwili przerwać jej wypełnianie.
Większość pytań w ankiecie można pominąć. Rodzice/uczniowie
mają prawo ubiegać się o dostęp do, oraz skorygowanie, informacji
podanych przez ucznia.

7. Czy szkoła będzie mogła zidentyfikować
moje dziecko na podstawie jego odpowiedzi?
Personel szkolny nie będzie mógł zidentyfikować indywidualnych
uczniów na podstawie ich odpowiedzi. Dla zapewnienia poufności,
każdy z uczestniczących uczniów otrzyma unikalną nazwę
użytkownika i hasło. W przypadkach, gdy mniej niż pięcioro
uczniów odpowie na pytanie, wyniki nie zostaną udostępnione.
Niewielka ilość pracowników Centrum Statystyki i Oceny
Kształcenia (Centre for Education Statistics and Evaluation (CESE))
będzie miała dostęp do indywidualnych odpowiedzi uczniów
dla celów ogólnostanowej analizy. Indywidualne dane uczniów
będą przechowywane na zabezpieczonym serwerze ze ściśle
ograniczonym dostępem badaczy CESE. Badacze zainteresowani są
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jedynie trendami, a nie odpowiedziami indywidualnych uczniów.
Żaden uczeń nie zostanie zidentyfikowany w żadnej publikacji.
Żadna szkoła nie zostanie zidentyfikowana, chyba, że wyrazi na
to zgodę.

8. Jakiego rodzaju analiza zostanie
przeprowadzona na podstawie danych
uzyskanych z ankiety?
Po wypełnieniu ankiet przez uczniów, zostaną przygotowane
raporty, które w większości przypadków zostaną udostępnione
szkołom w ciągu trzech dni roboczych. Członkowie kadry
kierowniczej szkoły mogą wykorzystać te dane, by lepiej zrozumieć
doświadczenia i poglądy rodziców w swojej szkole.
CESE podejmie się ogólnostanowej analizy danych z ankiety
w połączeniu ze znanymi już danymi dotyczącymi uczniów,
przechowywanymi w Ministerstwie, włącznie z danymi
dotyczącymi osiągnięć.
Wyniki pomogą wszystkim szkołom lepiej zrozumieć związek pomiędzy
samopoczuciem, zaangażowaniem, efektywnym nauczaniem
a uczeniem się uczniów. Wyniki analizy CESE tych danych pomogą
również nauczycielom i dyrektorom szkół w dyskusji, co skutecznie
wpływa na poprawę wyników ucznia. Pomaga to w stałej
koncentracji Ministerstwa na jakości nauczania i przewodzenia.
Dane te zostaną zachowane do przyszłych analiz mogących nam
pomóc lepiej zrozumieć charakter zaangażowania ucznia i jego
samopoczucia na przestrzeni czasu.

9. Czy wszyscy uczniowie szkolni mogą
uczestniczyć w ankiecie?
Ankieta w szkołach podstawowych zaprojektowana jest dla
uczniów klas od 4 do 6. Zachęca się szkoły do umożliwienia
uczestnictwa jak największej liczbie uczniów tych grup wiekowych.
Szkoły średnie zachęca się do umożliwienia uczestnictwa jak
największej liczbie uczniów klas od 7 do 12.

10. Kiedy będzie przeprowadzona ankieta
Tell Them From Me?
Ankiety te będą przeprowadzane we wszystkich uczestniczących
szkołach pod koniec pierwszego okresu i (opcjonalnie)
w okresach 3/4.
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Co to jest CESE?
Centrum Statystyki i Oceny Kształcenia (CESE) jest częścią Ministerstwa Szkolnictwa NSW.
CESE zostało utworzone w celu poprawy efektywności, sprawności i odpowiedzialności za nauczanie w Nowej Południowej Walii.
CESE zidentyfikuje i podzieli się informacjami o tym, co działa skutecznie, stwarzając nowe możliwości dla poprawy nauczania i uczenia
się w całym szkolnictwie.
Więcej informacji na temat CESE dostępne jest na: www.cese.nsw.gov.au

Co to jest The Learning Bar?
The Learning Bar specjalizuje się w opartym na badaniach projektowaniu i ułatwianiu przeprowadzania ocen uczniowskich oraz
rozwiązań sondażowych dla uczniów szkół zarówno podstawowych, jak i średnich. Wewnętrzny zespół badawczy pod kierownictwem
Przewodniczącego, Dr J. Douglasa Willmsa, prowadzi szeroko zakrojone projekty wykorzystywane w systemie szkolnym dla wpływania
na politykę ogólnokrajową. W ramach tych badań, ankieta Tell Them From Me, stała się największą krajową ankietą szkolną w Kanadzie,
stosowaną w dziewięciu spośród dziesięciu prowincji. Globalnie, ponad 6.300 szkół i 5,4 miliona uczniów uczestniczyło w tej ankiecie
w okresie ostatnich dwunastu lat.
Dr Willms zajmował ostatnio najwyższe kanadyjskie stanowisko badawcze w dziedzinie umiejętności czytania i pisania oraz
rozwoju człowieka. Odgrywa on wiodącą rolę w opracowywaniu pytań dotyczących zaangażowania uczniów dla Programu OECD
Międzynarodowej Oceny Ucznia (Programme for International Student Assessment – PISA).
Dla czysto administracyjnych celów, The Learning Bar będzie miała również tymczasowy dostęp do umożliwiających identyfikację
odpowiedzi uczniów na pytania zawarte w ankiecie. Z pominięciem badaczy The Learning Bar i CESE w ramach Ministerstwa,
umożliwiające identyfikację odpowiedzi uczniów nie będą ujawniane nikomu, chyba, że wymaga tego prawo.
Więcej informacji na temat The Learning Bar dostępne jest na: www.thelearningbar.com
Jeśli masz jakieś pytania na temat ankiety rodzicielskiej, prosimy skontaktować się z CESE e-mailem:
TTFM@det.nsw.edu.au lub telefonicznie: 1300 131 499.
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