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Wykaz skrótów 

 

CAWI computer-assisted web interviewing 

CKE Centralna Komisja Egzaminacyjna 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

EPS Egzaminator Powtórnego Sprawdzania 

EZ egzaminy zewnętrzne 

GM egzamin gimnazjalny z matematyki 

IDI in-depth interview 

MEN Ministerstwo Edukacji Narodowej 

MMA egzamin maturalny z matematyki 

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

PEFS 
Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

PZE Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego 

SIO System Informacji Oświatowej 

SWOT Strengths - Weaknesses-Opportunities-Threats analysis 

ZW Zespół Wdrażający 

 

  



 Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków 

budżetu państwa w ramach POKL 2007-2013. 

 

Streszczenie 

Głównym celem badania była ocena projektu pod względem jego efektywności, trwałości, 

trafności, użyteczności i skuteczności. 

Cele szczegółowe badania odnoszą się do oceny systemu zarządzania i obsługi projektu, oceny 

stanu wykonania postępu rzeczowego i finansowego, oceny podejmowanych działań, 

identyfikacji największych barier i problemów w realizacji projektu, oceny działań 

informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu. Ostatni cel szczegółowy to 

wydanie opinii o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali pozytywna – negatywna. 

Badanie zrealizowano przy zastosowaniu zarówno ilościowych, jak i jakościowych technik 

zbierania i analizy danych. Obejmowały one analizę danych zastanych, indywidualne wywiady 

pogłębione (22), badanie CAWI do badania ilościowego egzaminatorów przeszkolonych 

i biorących udział w e-ocenianiu (4244), analizę SWOT, analizę ryzyka, ocenę wdrożenia 

systemu do e-oceniania oraz panel ekspertów. 

System zarządzania i obsługi projektu i jego przełożenie na osiąganie celów projektu 

Przyjęty system zarządzania projektem to struktura organizacyjna smukła, liniowa, która 

charakteryzuje się hierarchicznością, wielością szczebli zarządzania - o czym stanowi na 

przykład liczba koordynatorów i menadżerów w projekcie - oraz centralizacją decyzji 

i wzmocnioną kontrolą nad szczeblami niższymi. Przyjęcie takiej struktury organizacyjnej może 

sprzyjać ograniczaniu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jej szczeblami, a także  

stwarza ryzyko deformowania przekazywanych treści. 

Zespół ds. obsługi jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze CKE jako zespół ds. 

wszystkich projektów realizowanych przez CKE w ramach PO KL. Jest to racjonalne z punktu 

widzenia efektywności wykorzystania zasobów CKE, ale jednocześnie sprawia, że pracownicy 

obsługi siłą rzeczy nie utożsamiają się z żadnym konkretnym projektem oraz nie mają o nim 

pełnej wiedzy. Komplikuje to także system rozliczeń, bowiem wymaga rozliczania wielu cząstek 

etatów. Ponadto w ramach systemu zarządzania projektem powołany został zespół 

wdrożeniowy, zatrudniony w formie telepracy. Organizacja projektu sprawia, że rola 

koordynatorki merytorycznej projektu jest niejednoznaczna: z jednej strony formalnie 

odpowiada za prawidłową realizację projektu jako całości, za osiąganie rezultatów projektu, 

z drugiej zaś jest wyłączona z kwestii administracyjno-finansowych. Przyjęcie smukłej i liniowej 

struktury organizacyjnej jest rozwiązaniem mało eefektywnym. Na skutek przyjętych rozwiązań 

w zakresie zarządzania projektem odpowiedzialność za jego realizację jest rozmyta. 

Potencjał CKE a realizacja projektu systemowego 

Ocena potencjału CKE do realizacji projektu systemowego w świetle sformułowanych pytań 

badawczych natrafia na pewne trudności. Z jednej strony w CKE istnieje zespół ds. obsługi 

projektów, zajmujący się wszystkimi projektami finansowanymi z EFS, z drugiej istnieje 

niezwykle istotny dla powodzenia przedsięwzięcia Zespół wdrożeniowy, funkcjonujący poza CKE 

i z tego względu podlegający nieco innym zasadom działania. Uzyskane w badaniu informacje 

wskazują, że zespół CKE był całkowicie wystarczający do realizacji projektu. 

Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów i produktów, jak również 

ich zgodności z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena planów finansowych 

i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych przyczyn niespójności 
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Nie został osiągnięty jeden rezultat – utworzenie 8 centrów skanowania prac. Nie zagroziło to 

jednak osiągnięciu celu, do którego był przypisany, bowiem dostarczone zostały wszystkie pozostałe 

zaplanowane produkty, a usługi, jakie miały być realizowane w centrach, zostały zakupione na 

zewnątrz. Wszystkie pozostałe produkty są już dostarczone lub stan zaawansowania prac wskazuje, 

że zostaną dostarczone do końca realizacji projektu. Także wszystkie pozostałe rezultaty są 

osiągnięte lub stan zaawansowania zadań pozwala stwierdzić, że zostaną osiągnięte do końca 

realizacji projektu. 

Wydatkowanie środków w na koniec III kwartału 2013 r. w projekcie wynosi 6 300 804,87 (wg 

niezatwierdzonego wniosku o płatność za III kwartał 2013), co stanowi 23,1% budżetu 

projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie. Różnica w znacznej mierze pochodzi 

jednocześnie z przeszacowania, jak i niedoszacowania pewnych kwot. Brzmi to paradoksalnie, 

jednak zasady finansowania i kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL nie pozwalają na 

pełną elastyczność swobodę działania beneficjenta. Zasady są znane i niekwestionowane. 

Z drugiej strony pewne przeszacowania i – groźniejsze – niedoszacowania zdarzają się 

właściwie zawsze i są w zasadzie nie do uniknięcia. W tym jednak przypadku niepokoi duża 

skala rozbieżności szacunków z faktycznymi cenami, co może wskazywać na brak staranności 

w szacowaniu. 

Ocena podejmowanych działań w projekcie z punktu widzenia realizacji celów projektu, 

Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju systemu oceniania zewnętrznego, jako 

narzędzia budowania jakości systemu oświaty 

Celem głównym projektu jest wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych. Aby 

było to możliwe, niezbędne było stworzenie odpowiednich warunków poprzez przygotowanie 

niezbędnych kadr, zapewnienie określonych warunków technicznych, przeprowadzenie testów 

działania systemu w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych, dokonanie 

ewentualnych zmian w systemie w wyniku oceny zrealizowanych działań oraz przygotowanie 

i przeprowadzenie zmian prawnych, umożliwiających stosowanie e-oceniania w praktyce 

egzaminacyjnej. 

Oceniany projekt nie przewiduje ostatniego elementu. W jego miejsce zakłada przygotowanie 

studium wykonalności odnoszące się do przyszłego wdrożenia. 

Przyjętą strategię realizacji projektu należy uznać za właściwą, a projekt za spójny wewnętrznie. 

Należy jednak podkreślić, że cel jest określony nieprawidłowo. Oceniany projekt jest także 

spójny zewnętrznie. 

Rola projektu w modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych w zakresie e-oceniania 

i przygotowaniu kadry egzaminatorów zewnętrznych w tym zakresie 

Siedmiu na dziesięciu egzaminatorów (71,77%) oraz wszyscy rozmówcy w badaniu 

jakościowym jest zdania, że wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania trwale 

przyczyni się do zmodernizowania systemu egzaminów zewnętrznych, zaś tylko 11,64% 

badanych jest odmiennego zdania. To przeświadczenie o pozytywnym wpływie e-oceniania na 

system egzaminów pokazuje jednocześnie, jak wysoki jest poziom aprobaty dla wprowadzenia 

e-oceniania. Ponad połowa egzaminatorów (58%) jest zdania, że e-ocenianie powinno zostać 

wprowadzone do systemu egzaminów zewnętrznych, zaś zaledwie 9% badanych było 

przeciwnego zdania. Co trzeci badany nie potrafił ustosunkować się jednoznacznie do tego 

zagadnienia. 
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Użyteczność produktów projektu w zakresie planowanego wdrożenia systemu e-oceniania i jego 

wpływu dla polskiego systemu egzaminów zewnętrznych 

Wysokie oceny uzyskał wbudowany w program Scoris systemu kontroli jakości. Bardzo dobrze 

oceniane są poszczególne elementy funkcjonowania systemu. Jedną z zalet e-oceniania jest 

możliwość sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych w domu, co za raczej dobre i bardzo dobre 

rozwiązanie uznaje ¾ badanych egzaminatorów. Zdecydowana większość wysoko ocenia 

wbudowany w system program podpowiedzi i pomocy egzaminatorom. Użytkownicy oceniają 

system jako przyjazny, łatwy w użyciu, z przystępnym i łatwym w obsłudze menu. 

Egzaminatorzy, którzy uczestniczyli już w sesji e-oceniania uważają, że zostali dobrze 

przygotowani do e-oceniania. Ci, którzy dotychczas nie uczestniczyli w sesji e-oceniania 

generalnie uznają wiedzę przekazaną podczas szkoleń za użyteczną i również czują się dobrze 

przygotowani do e-oceniania. Znaczna część ogółu badanych (92,2%) po ukończeniu szkolenia 

planuje zostać egzaminatorem e-oceniania. 

W ramach projektu przygotowano programy szkoleń, scenariusze zajęć, prezentacje 

multimedialne oraz materiały szkoleniowe – podręczniki i materiały do ćwiczeń. Opracowano 

zestawy materiałów – osobno dla egzaminatorów, przewodniczących zespołów, koordynatorów, 

menedżerów sesji, helpdesków oraz informatyków. Materiały te stanowić będą trwały dorobek 

projektu (nie eksponowany na liście produktów) i z powodzeniem mogą być wykorzystywane w 

przyszłości do dalszych szkoleń. Ważnym dorobkiem projektu jest także przeszkolona kadra 

trenerów. 

Co drugi egzaminator postawiony w sytuacji wyboru: tradycyjne ocenianie arkuszy w formie 

papierowej czy zdalne ocenianie arkuszy elektronicznych, preferowałby drugie rozwiązanie, czyli 

e-ocenianie. Ale jednocześnie tylko ok. 25% wybiera ocenianie tradycyjne, a pozostali jeszcze 

nie potrafili dokonać wyboru. Bardziej przychylni są egzaminatorzy, którzy uczestniczyli 

dotychczas w przynajmniej jednej sesji sprawdzana prac z pomocą systemu informatycznego co 

daje dobre świadectwo przeprowadzonym pilotażom – udział w realnym e-ocenianiu podwyższa 

jego ocenę. 

Przedstawiona przez przeszkolonych egzaminatorów klasyfikacja atutów oraz mankamentów 

obu systemów oceniania, wskazuje, że e-ocenianie ma szansę wpłynąć pozytywnie na system 

egzaminów zewnętrznych. Wydaje się, że po wyeliminowaniu usterek i rozszerzeniu niektórych 

funkcji systemu, e-ocenianie może mieć szanse za znaczące poprawienie systemu egzaminów 

zewnętrznych. 

Identyfikacja największych barier, zagrożeń/ ryzyk i problemów w realizacji projektu 

W ramach wniosku o dofinansowane projektu zidentyfikowano 5 sytuacji, których wystąpienie 

może uniemożliwić lub utrudnić osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru. Częściowo 

wystąpiła tylko jedna z nich, polegająca na nieutworzeniu centrów skanowania. Dzięki 

zastosowaniu rozwiązania alternatywnego w postaci zlecenia usług skanowania nie wystąpiły 

problemy z terminową realizacją powiązanych zadań. 

Trzeba natomiast zauważyć, że w projekcie wystąpił nie zaplanowany problem, który mógł 

zagrozić osiągnięciu celu głównego projektu. Mianowicie system okazał się niewystarczająco 

wydajny w stosunku do potrzeb. Problem został rozwiązany, zadania zrealizowano zgodnie z 

planem. Przyczyny niewydolności leżą po stronie wykonawcy systemu. Podjęte zostały działania 

naprawcze. 
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Poza sytuacjami wymienionymi wyżej nie stwierdzono wystąpienia innych niż określone we 

wniosku o dofinansowanie problemów. Te, które wymieniono nie zagroziły osiągnięciu 

rezultatów i produktów w ramach projektu. W tej chwili można jedynie mówić o ryzyku 

związanym odnoszącym się do przyszłości, związanym z działaniami dostawcy systemu Scoris. 

Jest bowiem możliwe, że działania dostawcy nie przyniosą oczekiwanego wyniku, a beneficjent 

nie zdoła tego udowodnić w pozostałym do zakończenia umowy serwisowej czasie. 

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu 

W ramach projektu nie przewidziano specyficznych działań informacyjno-promocyjnych, oprócz 

zakupu tzw. gadżetów promocyjnych i prowadzenia strony internetowej, która uzyskała 

negatywną ocenę. 

Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt, wymienione we wniosku o dofinansowanie 

to m.in. pracownicy etatowi komisji, egzaminatorzy wpisani do ewidencji komisji okręgowych 

w zakresie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki oraz informatycy – 

te grupy są poinformowane o projekcie, bowiem w nim uczestniczyły. Jest prawdopodobne, że 

te osoby przekazały informację o projekcie w swoim bezpośrednim otoczeniu. Poza nim jednak 

informacje już jednak się nie rozpowszechniały. Wydaje się, że należało podjąć działania 

informacyjne skierowane do całego środowiska oświatowego. Celem takich działań powinno być 

promowanie nowoczesnego podejścia do pracy szkoły i systemu oświaty, i o wsparciu ze strony 

EFS. 

Opinia o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali pozytywna – negatywna 

System e-oceniania odpowiada na zdiagnozowane problemy określone we wniosku 

o dofinansowanie. Cele postawione przed projektem zostały osiągnięte. Aby wydać opinie 

o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali „pozytywna – negatywna” w kwestionariuszu do 

badania egzaminatorów zadano szereg pytań na temat poszczególnych aspektów systemu. 

Odpowiedzi wyrażane były w postaci oceny na skali od 0 do 5. Na tej podstawie skonstruowano 

syntetyczny indeks zawierający ogólną ocenę systemu informatycznego do e-oceniania. opinia 

na temat wdrożenia informatycznego systemu do e-oceniania na skali pozytywna – negatywna, 

jest pozytywna z niewielkimi zastrzeżeniami. 

Rekomendacje 

Ze względu na fakt, że projekt dobiega końca, jego cele szczegółowe i cel główny zostały 

osiągnięte, po projekcie pozostaje obszerny dorobek do wykorzystania w ewentualnych 

przyszłych działaniach, to nie zasadne jest formułowanie rekomendacji w stosunku do projektu. 

Można jedynie na podstawie tego projektu, traktowanego jak studium przypadku, sformułować 

rekomendacje dotyczącego kolejnych projektów wdrażanych przez tego samego beneficjenta – i 

te sformułowano poniżej. 

Niewątpliwie odnotowania wymaga kwestia – wykraczająca poza typowe projektowe 

zagadnienia - konieczności skupienia uwagi na działaniach dostawcy systemu Scoris tak, aby 

doprowadzić system do pełnej wymaganej wydajności. 

Zespół nie czuje się uprawniony do formułowania rekomendacji odnośnie do wdrożenia systemu 

e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych, pragniemy jedynie odnotować, że wdrożenie 

tego systemu zyskało w badaniu wysoką ocenę. 

Wszystkie niżej sformułowane rekomendacje odnoszą się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

jako beneficjenta systemowego: 
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1. Podejmowanie kolejnych projektów powinno być poprzedzone staranną analizą 

zasadności i adekwatności projektów tak, by nie było wątpliwości, komu i po co 

potrzebne jest realizowane działanie; 

2. Ze względu na innowacyjny charakter realizowanych projektów warto planować dłuższy 

czas ich trwania, dający bufory bezpieczeństwa w razie wystąpienia nie dających się 

przewidzieć problemów; nie można przy tym dopuszczać do sytuacji, w których projekt 

nie może być od początku realizowany w pełnym zakresie. Oznacza to konieczność 

przygotowywania i składania do instytucji oceniającej projektów z odpowiednim 

wyprzedzeniem, dając czas na ocenę i negocjowanie projektu; 

3. Szacowanie budżetu musi być oparte na dogłębnym rozpoznaniu rynku; niezależnie od 

tego rozeznaniu rynku powinno stanowić element poprzedzający przygotowanie 

konkretnego postępowania; 

4. Struktury zarządzania projektami powinny zostać spłaszczone tak, by jasne było, kto 

ostatecznie odpowiada za końcowy efekt. Rozdzielenie odpowiedzialności merytorycznej 

od odpowiedzialności za budżet nie jest racjonalne – budżet warunkuje jakość realizacji 

zadań, tak jak i harmonogram („magiczny trójkąt” – czas, koszt, zakres); 

5. Za sprawdzone można uznać tworzenie Zespołu Wdrożeniowego, który jednak powinien 

mieć pełne kompetencje do zarządzania projektem i jednocześnie powinien mieć 

silniejsze oparcie w strukturach CKE (instytucja „asystenta projektu”). 

 

Summary 

The main objective of the study was to evaluate the project in terms of its effectiveness, 

sustainability, accuracy, usefulness and efficiency. 

The specific objectives of the study relate to the assessment of the system of project 

management and operation, evaluation of physical and financial progress, evaluation of actions 

taken, identification of major barriers and problems in project implementation, evaluation of 

information and promotion activities implemented under the project. The last specific objective 

consists in making an opinion on the implementation of the e-assessment on the positive - 

negative scale. 

The study was conducted using both quantitative and qualitative techniques of data collection 

and analysis. They included an analysis of existing data, individual in-depth interviews (22), 

CAWI survey for the quantitative study on examiners trained and involved in the e-assessment 

(4244), SWOT analysis, risk analysis, assessment of the implementation of e-assessment 

system and a panel of experts. 

System of project management and operation and its impact on the achievement of project 

objectives 

The adopted project management system is a slim, linear organizational structure which is 

characterized by hierarchies, multiplicity of levels of governance - which is expressed by e.g. 

the number of coordinators and managers in a project - and the centralization of decision-

making as well as enhanced control over the lower levels. The adoption of such an 
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organizational structure may favour limiting the flow of information between the levels, and also 

poses a risk of deformation of content transmitted. 

The service team is organizationally extracted in the CKE structure as a team dealing with all 

projects implemented by CKE under the HC OP. It is rational from the point of view of efficiency 

of using CKE resources, but at the same time it makes that the service staff does not identify 

with any particular project and does not have full knowledge about any of them. This also 

complicates the billing system as it requires clearing of many jobs' particles. In addition, under 

the project management system the implementation team has been appointed, employed in the 

form of remote work. Project organization makes the role of substantive project coordinator 

ambiguous: on the one hand, she is formally responsible for the proper implementation of the 

project as a whole, for the achievement of project results, on the other hand she is excluded 

from the administrative and financial issues. Adoption of slim and linear organizational structure 

is an ineffective solution. As a result of the adopted solutions in the field of project 

management the responsibility for the implementation of the project becomes fuzzy. 

CKE potential vs implementation of systemic project 

Evaluation of the CKE potential to implement a systemic project in the light of the research 

questions formulated encounters certain difficulties. On the one hand in the CKE there is a 

project service team dealing with all the projects funded by the ESF, on the other hand there is 

a team which is extremely important for the success of the project implementation, functioning 

outside the CKE and largely subjected to other rules of operation. Information obtained in the 

study indicates that the CKE team was perfectly adequate for the project implementation. 

Evaluation of the physical progress, the achieved results and products, as well as their 

compliance with the timetable of the project, including the evaluation of financial plans and 

property plans, with regard to their implementation and possible reasons for inconsistencies 

One result was not achieved, i.e. creation of 8 centres for work scanning. That did not 

threatened however the achievement of the objective to which it was assigned, because all the 

other planned products were delivered, and services that were to be implemented in the centres, 

were bought outside. All other products have already been delivered or the stage of implementation 

shows that they will be delivered by the end of the project. Also, all other results are achieved or the 

stage of implementation of the tasks implies the conclusion that they will be reached by the end of 

the project. 

Disbursement of funds at the end of the third quarter of 2013 in the project is 6 300 804.87 

(according to the non-approved payment application for the third quarter of 2013), 

representing 23.1% of the project budget specified in the grant application. The difference 

comes largely from the revaluation  and underestimation of certain amounts at the same time. 

It sounds paradoxical, but the rules for funding and eligibility of expenditure under HC OP do 

not allow for complete flexibility and freedom of action performed by a beneficiary. The rules 

are well known and undisputed. On the other hand, certain revaluation and - more dangerous - 

underestimation occurs almost always, and in principle is unavoidable. In this case, however, 

there are certain concerns about the large scale of divergence of estimates with actual prices, 

which may indicate a lack of diligence in the estimation. 

Evaluation of activities undertaken in the project from the point of view of the project 

objectives, Priority III HC OP and the desired directions for development of the system of 

external assessment as a tool to build a quality education system 
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The main objective of the project is to implement the e-assessment to the system of external 

examinations. In order to make this possible, it was necessary to create the proper conditions 

by preparing the necessary personnel, providing certain technical conditions, testing of the 

system in conditions as close as possible to the real ones, making possible changes to the 

system as a result of the evaluation of completed activities and the preparation and conduct of 

legal changes enabling the use of the e-assessment in the practice of examinations. 

Yet the evaluated project does not provide for the last item. In its place it assumes 

development of feasibility study relating to the future implementation. 

The strategy adopted in the project should be considered correct, and the project - internally 

consistent. It should be noted, however, that the objective is specified incorrectly. Yet the 

project evaluated is also externally consistent. 

Project role in the modernization of the system of external examinations in terms of e-

assessment and preparation of personnel of external examiners in this area 

Seven out of ten examiners (71.77%) and all the interviewees in the qualitative study are of the 

opinion that the implementation of IT system for e-assessment will permanently contribute to 

the modernization of the system of external examinations, while only 11.64% of the 

respondents disagree. This belief in the positive impact of the e-assessment in the examination 

system also shows how high the level of approval for the introduction of the e-assessment is. 

More than half of examiners (58%) believe that the e-assessment should be implemented to 

the system of external examinations, while only 9% of respondents are of the opposite opinion. 

Every third respondent could not respond clearly to this issue. 

 

Usefulness of project products in terms of the planned implementation of the e-assessment 

system and its impact on the Polish system of external examinations 

A quality control system built-in the Scoris program earned high marks. The individual elements 

of the system operations are very well rated. One of the advantages of the e-assessment is the 

possibility to check the examination papers at home, which is deemed as rather good or very 

good solution by ¾ of respondents-examiners. The vast majority highly values the program of 

hints and help for examiners built-in the system. Users rate the system as friendly, easy to use, 

with an accessible and easy-to-use menu. 

Examiners who have already participated in the e-assessment session thought that they were 

well prepared for the e-assessment. Those who have not yet participated in the e-assessment 

session generally recognize the knowledge gained during the training to be useful and also feel 

well prepared for the e-assessment. A significant part of the total respondents (92.2%) after 

completion of the training plan to be an examiner in the e-assessment system. 

Under the project there were developed training programs, lesson plans, multimedia 

presentations and training materials - textbooks and materials for exercises. There were 

developed sets of materials - separately for examiners, the chairmen of the teams, 

coordinators, managers of the session, helpdesks and IT specialists. These materials will 

provide a lasting legacy of the project (not exposed on the product list) and can be successfully 

used in the future for further training. An important achievement of the project is also the 

trained staff of trainers. 
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Every second examiner placed in a situation of choice: the traditional assessment with sheets in 

paper form or  remote assessment with electronic sheets, would prefer the second solution, i.e. 

the e-assessment. But at the same time, only about 25% choose traditional assessment, and 

others were not able to make a choice. More favourable are the examiners who previously 

participated in at least one session of examining the papers with the help of the IT system, 

which gives a good report for the pilot assessments conducted - participation in the real e-

assessment increases its assessment rank. 

Classification of strengths and shortcomings of both systems of assessment presented by 

trained examiners indicates that the e-assessment has a chance to influence positively the 

system of external examinations. It seems that after eliminating defects and extending certain 

functions, the e-assessment may have a chance to significantly improve the system of external 

examinations. 

Identification of major obstacles, threats/risks and problems in project implementation 

As part of the application for a funded project there were identified 5 situations whose 

occurrence may prevent or hinder the achievement of the given target or indicator for its 

measurement. Partially only one of them occurred, involving lack of creation of the scanning 

centres. Thanks to the use of an alternative in the form of ordering the scanning services, there 

were no problems with the timely implementation of the tasks related. 

It should however be noted that a non-scheduled problem occurred in the project that could 

jeopardize the achievement of the main objective of the project. Namely, the system proved to 

be insufficiently effective in relation to the needs. The problem was solved, the tasks were 

carried out according to the plan. The reasons for failure lie with the contractor of the system. 

Certain corrective actions were taken. 

Except the situations mentioned above, there were no instances of problems ascertained, other 

than those specified in the grant application. Those listed did not threaten the achievement of 

results and products of the project. At the moment one can only talk about the risks relating to 

future associated with the actions made by the Scoris system provider. For it is possible that the 

actions of the provider will not bring the expected result, and the beneficiary will not be able to 

prove it in the remaining time of termination of the service contract. 

Evaluation of information and promotion actions implemented in the project 

The project does not provide for any specific information and promotion activities, in addition to 

the purchase of so-called promotional gadgets and running a website, which received a 

negative assessment. 

Target groups addressed by the project, as listed in the grant application, include permanent 

staff of committees, examiners entered in the records of the county committee in terms of the 

upper-secondary and the matriculation examination in mathematics and computer scientists - 

these groups are informed about the project because they participated in that project. It is 

likely that these individuals disseminated the information about the project in their immediate 

vicinity. But beyond that the information was not disseminated. It seems that the information 

and promotion actions directed to the entire education community should be taken. The 

objective of such actions should be to promote a modern approach to the work of schools and 

the entire education system, and the support of the ESF. 

Opinion on the implementation of the e-assessment on the positive - negative scale 
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The e-assessment corresponds to the diagnosed problems identified in the grant application. 

The objectives set in the project have been achieved. In order to issue opinions on the 

implementation of the e-assessment on the "positive - negative" scale in the questionnaire 

designed to test examiners, there were asked a series of questions about different aspects of 

the system. Responses were expressed as an assessment on a scale from 0 to 5. On this basis, 

there was constructed a synthetic index containing an overall assessment of the system for e-

assessment. The opinion on the implementation of the IT system for e-assessment on the 

positive - negative scale is positive with minor reservations. 

Recommendations 

Due to the fact that the project comes to an end, its specific objectives and the main objective 

have been achieved, the project remains giving the extensive achievements to be used in any 

future actions, it is not reasonable to formulate recommendations in relation to the project. On 

the basis of the project, seen as a case study, there may only be formulated recommendations 

for future projects to be implemented by the same beneficiary - and those are formulated 

below. 

Undoubtedly one issue requires notification - the one beyond the typical project issues - the 

need to focus attention on the activities of the Scoris system provider so as to bring the system 

to full performance required. 

The team does not feel entitled to formulate recommendations regarding the implementation of 

the e-assessment to the system of external examinations, we only wish to note that the 

implementation of this system has gained high scores in the study. 

All the recommendations formulated below refer to the Central Examination Commission (CKE) 

as the systemic beneficiary: 

1. Implementation of further projects should be preceded by careful analysis of the 

reasonableness and adequacy of those projects so that there was no doubt to whom 

and what for an action realised is needed; 

2. Due to the innovative nature of the projects implemented one should plan for a longer 

period, giving the security buffers in the event of unforeseeable problems; one cannot 

at the same time allow for situations in which the project cannot be implemented 

correctly from the beginning. This means that one needs to prepare and submit to the 

evaluating institution projects in advance, giving time for the evaluation and negotiation 

of the project; 

3. Estimation of the budget must be based on a thorough diagnosis of the market; 

regardless of that the diagnosis of the market should be made prior to the preparation 

of a particular proceeding; 

4. Project management structure should be flattened so as to make it clear who is 

ultimately responsible for the final result. Separation of substantive responsibilities from 

the responsibility for the budget is not rational - the budget determines the quality of 

the tasks performed, as well as the timetable (the "magic triangle" - time, cost, scope); 

5. Formation of the Implementation Team may be acknowledged as proven effective, but 

it is worth that it would have a stronger basis in the CKE structures (as the "assistant 

/connector" institution). 
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1. Cele badania 

 

Głównym celem badanego projektu jest wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów 

zewnętrznych. Cel ten jest osiągany poprzez następujące cele szczegółowe: 

1. Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, która zapewni: 

a) sprawdzenie prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej 

w sierpniu 2012 r., 

b) sprawdzenie prac egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej 

w kwietniu 2013 r.  

2. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego 

z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r.  

3. Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego 

z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 r.  

4. Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: druk cyfrowy, hosting, 

centra skanowania, 

5. Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania.  

Ostatecznym efektem projektu ma być zastąpienie obecnego sposobu oceniania papierowych 

prac egzaminacyjnych przez ocenianie elektroniczne przy równoczesnym wdrożeniu systemu 

kontroli jakości oceniania. Założono, że docelowo działania zrealizowane w projekcie mają 

doprowadzić do: 

 zwiększenia obiektywizmu ocen - poprzez zapewnienie 100% anonimowości prac, 

 podniesienia jakości oceniania poprzez zastosowanie nowego, o podwyższonej 

skuteczności, systemu kontroli jakości, 

 większej porównywalności i rzetelności wyników egzaminów - poprzez specjalizację 

egzaminatorów,  

a także 

 zapewnienia wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego do oceniania prac 

egzaminacyjnych zintegrowanego z istniejącymi systemami informatycznymi komisji 

okręgowych, 

 zmniejszenia presji czasowej oceniania prac egzaminacyjnych (e-ocenianie prowadzone 

docelowo na domowych komputerach egzaminatorów nie musi ograniczać się do 

weekendów i ustalonych godzin pracy ośrodków oceniania), 

 umożliwienia przygotowania profesjonalnej kadry zarządzającej elektronicznym 

ocenianiem oraz podniesienia kwalifikacji 9000 egzaminatorów poprzez cykl szkoleń. 

Głównym celem badania była ocena projektu pod względem jego efektywności, 

trwałości, trafności, użyteczności i skuteczności. 

Cele szczegółowe badania to: 

1. Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu i przełożenie na osiąganie celów 

projektu. 
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2. Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów i produktów, 

jak również ich zgodności z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena 

planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych 

przyczyn niespójności. 

3. Ocena podejmowanych działań w projekcie z punktu widzenia realizacji celów 

projektu, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju systemu 

oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty. 

4. Identyfikacja największych barier, zagrożeń/ ryzyk i problemów w realizacji projektu. 

5. Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu. 

6. Opinia o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali pozytywna – negatywna. 

Wyniki badania zostały ocenione z punktu widzenia następujących kryteriów: 

1. Efektywność – Czy podobne efekty można było osiągnąć przy wykorzystaniu niższych 

nakładów (m.in. finansowych, nakładu pracy, poświęconego czasu, mniejszej liczby 

pracowników np. lepiej opłacanych)? Czy podobne efekty można było uzyskać przy 

zastosowaniu innych instrumentów? 

2. Skuteczność – Czy wybierane instrumenty/narzędzia i przyjęte rozwiązania były 

odpowiednie? Czy system zarządzania i wdrażania w zakresie realizacji projektu był 

skuteczny? Jakie problemy wystąpiły w systemie realizacji projektu na poziomie 

zarządzania? Na ile, w jakim stopniu, cele założone na początku realizacji projektu 

zostały osiągnięte? Czy wybrane instrumenty i działania były odpowiednie? Jakie zmiany 

wystąpiły w wyniku realizacji projektu? 

3. Użyteczność – Czy działania podejmowane w projekcie spełniają oczekiwania 

adresatów? Czy w chwili obecnej projekt i jego efekty przyczyniły się do rozwiązania, 

zminimalizowania zdiagnozowanych problemów? Czy efekty projektu są korzystne dla 

grup odbiorców? Czy pojawiły się jakieś pozytywne lub negatywne efekty uboczne? 

4. Trafność – w rozumieniu czy cele projektu odpowiadają zidentyfikowanym problemom, 

Czy działania i zadania realizowane w projekcie były adekwatne i trafne w odniesieniu 

do potrzeb i zdiagnozowanych problemów systemu egzaminów zewnętrznych. Czy 

przyjęta strategia realizacji projektu była spójna i kompleksowa oraz przekładała się na 

osiągnięcie celów? Czy projekt jest spójny wewnętrznie? Czy wpisuje się w realizację 

celów szerszych niż Działanie 3.2 Priorytetu III PO KL?  

5. Trwałość – Czy efekty działania projektu są trwałe, długookresowe, czy są odczuwalne 

po zakończeniu realizacji projektu? Czy realizacja projektu trwale przyczyni się do 

zmodernizowania systemu egzaminów zewnętrznych i poprawi jakość funkcjonowania 

systemu oświaty? 
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2. Metodologia badania 

 

Badanie zrealizowano przy zastosowaniu zarówno ilościowych, jak i jakościowych technik 

zbierania i analizy danych. Zastosowanie podejścia ilościowego umożliwiło przedstawienie skali 

występowania zjawisk określonych w pytaniach ewaluacyjnych. W sposób całościowy została 

więc przedstawiona ocena problemów badawczych przez badanych, co zostało pogłębione oraz 

uzupełnione technikami jakościowymi zbierania danych. Poniżej przedstawiamy poszczególne 

elementy pakietu. 

 Analiza danych zastanych (desk research) zrealizowana została w sposób kompleksowy, 

co oznacza analizę danych zastanych na różnych poziomach oraz pochodzących 

z różnych źródeł. Analizie poddane zostały m.in.  dokumenty programowe i pokrewne, 

dokumenty z obszaru edukacji, literatura przedmiotu, raporty z ewaluacji oraz 

dokumentacja projektu 

 Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z następującymi osobami: 

o Osobami zajmującymi się obsługą i zarządzaniem projektem – 3 wywiady, 

o Ekspertami systemu oświaty i egzaminów zewnętrznych – 2 wywiady, 

o Członkami zespołu wdrożeniowego – 5 wywiadów, 

o Egzaminatorami biorącymi udział w e-ocenianiu – 3 wywiady, 

o Przewodniczącymi zespołów egzaminatorów -2 wywiady, 

o Koordynatorami egzaminów – 2 wywiady, 

o Kierownictwem CKE – 1 wywiad, 

o Przedstawicielami OKE – 2 wywiady. 

o Departamentu Funduszy Strukturalnych – 1 wywiad 

o Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania – 1 wywiad 

o Departamentu Jakości Edukacji – 1 wywiad 

 Ankiety kwestionariuszowe 

Do badania ilościowego egzaminatorów przeszkolonych i biorących udział w e-ocenianiu 

w ramach niniejszego badania wykorzystaliśmy technikę CAWI. 

W ramach badania zrealizowano 1685 ankiet z egzaminatorami e-oceniającymi (39,7% 

próby) oraz 2559 ankiet z egzaminatorami przeszkolonymi, ale nie uczestniczącymi w e-

ocenianiu (60,3% próby). Łącznie zrealizowano 4244 ankiet, co stanowi 61,81% 

populacji. 

 

 

 



Ewaluacja projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” 

 

 

17 

Tabela 1. Rozkład próby badania ankietowego metodą CAWI 

 Próba osób, które już 

oceniały 

Próba osób, które 

jeszcze nie oceniały 

Razem 

egzamin gimnazjalny 1371 1418 2789 

egzamin maturalny 314 1141 1455 

razem 1685 2559 4244 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

Prawie 2/3 respondentów (65,7%) uczestniczyło w szkoleniu przygotowującym do e-

oceniania egzaminów gimnazjalnych z matematyki, zaś 34,3% przygotowywało się do 

e-oceniania arkuszy maturalnych z matematyki. Większość respondentów (85,9%) to 

nauczyciele dyplomowani, nauczyciele mianowani stanowią 13% próby, pozostali to 

nauczyciele kontraktowi oraz nauczyciele akademiccy (odpowiednio 0,9% i 0,2%). 

Więcej niż co trzeci respondent (39,5%) ma 16-24 letni staż pracy w oświacie, 36,5% 

badanych legitymuje się powyżej 25 letnim stażem pracy, 18,3% ankietowanych ma 

staż pracy w przedziale 11-15 lat, zaś 5,6% próby to egzaminatorzy o stażu pracy 

pomiędzy 6-10 latami, wszyscy są więc doświadczonymi nauczycielami. 

Najwięcej respondentów zatrudnionych jest (56%) w gimnazjach, zaś 40,1% 

w szkołach ponadgimnazjalnych, pozostali są zatrudnieni w szkole podstawowej 

(19,7%) i wyższej (0,6%) lub mają inne miejsce zatrudnienia (5,2%), takie jak OKE, 

Kuratorium Oświaty, ODN lub są emerytami. 

Znaczącą większość badanych stanowiły kobiety (88%). 

Prawie wszyscy ankietowani uczestniczyli w sesji oceniania tradycyjnego (z wyłączeniem 

17 osób): ¾ badanych uczestniczyło w pięciu lub więcej sesjach tradycyjnego 

oceniania, 8,4% ankietowanych oceniało w czterech sesjach, 5,9% egzaminatorów – 

w trzech, 4,9% uczestniczyło w dwóch sesjach, zaś 5,3% próby stanowili 

egzaminatorzy, którzy oceniali tylko w podczas jednej sesji oceniania tradycyjnego. 

Prawie ośmiu na dziesięciu ankietowanych e-egzaminatorów (79,8%) uczestniczyło 

w sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki  z kwietnia 2013 r., 16,7% 

badanych wzięło udział w sesji e-oceniania poprawkowego egzaminu maturalnego 

z matematyki z sierpnia 2012 r., zaś 3,6% ankietowanych uczestniczyło  w obu sesjach 

e-oceniania. Tylko 8,4% badanych e-egzaminatorów zostało odsuniętych od e-oceniania 

na skutek błędnego ocenienia zadań kontrolnych.  

 Analiza SWOT 

W ramach analizy uzyskanych danych przeprowadzona została analiza SWOT. 

Dokonana ona została w toku warsztatu w gronie członków zespołu badawczego. 

 Analiza ryzyka 

Analiza ryzyka w niniejszym badaniu stanowiła technikę analizy zgromadzonych danych. 

Na podstawie dokumentów oraz informacji uzyskanych w toku wywiadów 

indywidualnych została sporządzona analiza ryzyka. 
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 Ocena wdrożenia systemu do e-oceniania  

W ramach badania wypracowana została metodologia służąca wydaniu opinii 

o wdrożeniu systemu e-oceniania. Opinia została wydana na podstawie szeregu pytań, 

zawartych w kwestionariuszu do badania ilościowego, które przewidywały odpowiedzi 

na skali od 0 do 5, gdzie 0 oznaczało ocenę całkowicie negatywną, a 5 – w pełni 

pozytywną. Pytania dotyczyły takich kwestii, jak: 

 ocena użyteczności systemu,  

 ocena trafności systemu, 

 ocena efektywności systemu, 

 ocena przyjazności systemu. 

 Panel ekspertów 

Panel ekspertów stanowił ostatni element badania. Został przeprowadzony 

w końcowym jego okresie, w ramach oceny wyników wstępnego raportu końcowego. 

Udział w panelu wzięły osoby merytorycznie zaangażowane w realizację projektu, 

przedstawiciele CKE i OKE. 

Ze względu na bardzo późne uruchomienie badania spowodowane opóźnieniem w przekazaniu 

wykonawcy niezbędnych danych i materiałów niemożliwe okazało się zorganizowanie wywiadu 

grupowego w zaplanowanym terminie i formie. W zamian odbyło się spotkanie przedstawiciela 

wykonawcy z zespołem wdrożeniowym. 
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3. Wyniki badania 

3.1. Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu i przełożenie na 

osiągnięcie celów projektu 

 

3.1.1. System zarządzania projektem 

 

Przyjęty system zarządzania projektem to struktura organizacyjna smukła, liniowa, która 

charakteryzuje się hierarchicznością, wielością szczebli zarządzania - o czym stanowi na 

przykład liczba koordynatorów i menadżerów w projekcie - oraz centralizacją decyzji  

i wzmocnioną kontrolą nad szczeblami niższymi. Przyjęcie takiej struktury organizacyjnej może 

sprzyjać ograniczaniu przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jej szczeblami, a także 

stwarza ryzyko deformowania przekazywanych treści.  

W ramach struktury organizacyjnej CKE struktura zarządzania projektem przedstawia się 

następująco1: 

 

                                                
1 Kolorem zielonym zaznaczono stanowiska wchodzące w skład zespołu ds. realizacji projektów EFS, w tym 
także zespołu ds. realizacji projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” 
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Powyższa struktura przyjęta została Zarządzeniem Dyrektora CKE nr 178 z 8 marca 2012 r. 

Jednakże w 2013 r. podjęto decyzję o połączeniu stanowiska Pełnomocnika Dyrektora ds. 

EFS ze stanowiskiem głównego koordynatora ds. organizacyjnych. W efekcie 

koordynatorowi ds. organizacyjnych podlegają obecnie wszystkie projekty realizowane przez 

CKE, podczas gdy wcześniej każdy projekt realizowany przez Komisję miał indywidualnego 

koordynatora ds. organizacyjnych. W związku z tym, zgodnie z treścią Zarządzenia 

Dyrektora CKE nr 262 z 30 kwietnia 2013 r., obecnie struktura zarządzania projektem jest 

następująca2: 

 

                                                
2 Ibidem 

Dyrektor CKE

Pełnomocnik Dyrektora 
ds. EFS

Główny koordynator ds. 
merytorycznych

Zespół koordynatorów 
merytorycznych

Jednostka ds. 
monitoringu i ewaluacji

Samodzielne 
stanowisko ds. kadr

Główny koordynator ds. 
organizacyjnych

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 

zarządzania projektami

Sekretariat

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 

prawnych i zamówień 
publicznych

Wieloosobowe 
stanowisko ds. promocji

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 

planowania 
finansowego

Menadżer ds. 
organizacji spotkań i 

konferencji

IT

Wieloosobowe 
stanowisko ds. 
księgowych EFS
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Tak więc zespół ds. obsługi jest wyodrębniony organizacyjnie w strukturze CKE jako zespół ds. 

wszystkich projektów realizowanych przez CKE w ramach PO KL. Jest to racjonalne z punktu 

widzenia efektywności wykorzystania zasobów CKE, ale jednocześnie sprawia, że pracownicy 

obsługi nie utożsamiają się z żadnym konkretnym projektem oraz nie mają o nim pełnej wiedzy. 

Komplikuje to także system rozliczeń, bowiem wymaga rozliczania wielu cząstek etatów. 

Ponadto w ramach systemu zarządzania projektem powołany został początkowo 10, a obecnie 

9-osobowy zespół wdrożeniowy, którego koordynatorka, podobnie zresztą jak i pozostali 

członkowie, zatrudniona jest w formie telepracy.  

Powołanie zespołu wdrożeniowego (zespołu ekspertów/specjalistów) jest nowym pomysłem 

w CKE i wcześniej - przed realizacją projektu Wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania - testowany był przy realizacji podobnego projektu, dotyczącego egzaminów 

zawodowych. W ocenie przedstawicieli CKE powołanie zespołu wdrożeniowego jest dobrym 

rozwiązaniem w przypadku projektów  informatycznych, wymagających specjalistycznej wiedzy. 

W ich opinii w przyszłości przemyśleć należałoby jednak liczebność takiego zespołu, dążąc do jej 

zmniejszenia.  

Dyrektor CKE

Główna księgowa

Zespół ds. realizacji 
projektów 

współfinansowanych z EFS 
(Główny koordynator ds. 

organizacyjnych)

Sekretariat EFS
Wieloosobowe stanowisko 
ds. prawnych i zamówień 

publicznych

Wieloosobowe stanowisko 
ds. planowania 

finansowego

Samodzielne stanowisko 
ds. kadr

Samodzielne stanowisko ds. 
promocji

Wieloosobowe stanowisko 
ds. księgowości (Kierownik 

Wydziału Finansowo-
Księgowego CKE)

Główny Koordynator ds. 
merytorycznych

Samodzielne 
stanowisko 

ds. monitoringu i ewaluacji

Wieloosobowe 
stanowsiko ds. zarządzania 

projektami

Koordynatorzy 
merytoryczni projektów
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Warto też zaznaczyć, że o ile zastosowanie telepracy wpisuje się w nowoczesne sposoby 

zarządzania i świadczenia pracy, to jednak nie zostało ono ocenione jednoznacznie pozytywnie 

podczas badania. Zwłaszcza dotyczy to zastosowania tej formy zatrudnienia w przypadku 

koordynatorki merytorycznej projektu. Podczas wywiadów z przedstawicielami CKE pojawił się 

pogląd, że brakuje bezpośredniej codziennej bezpośredniej komunikacji z koordynatorką. 

Skutkuje to tym, że relacje pomiędzy poszczególnymi szczeblami struktury organizacyjnej 

zespołu nie są takie same i lepsza komunikacja dotyczy tych członków zespołu, którzy pracują 

w siedzibie CKE. Jest to jednak dowód bardziej na brak umiejętności zarządzania czy 

współdziałania niż na faktyczne utrudnienia w komunikacji, bowiem w ramach projektu 

stworzone zostały duże możliwości do komunikacji, uzupełniające takie tradycyjne formy jak 

telefon czy poczta elektroniczna. Zakupiono bowiem oprogramowanie webex do telekonferencji 

z możliwością podglądu opracowywanych, czy analizowanych dokumentów. Taki system 

komunikacji stosowany był – z powodzeniem – w ramach zespołu wdrożeniowego. 

W przyjętym systemie zarządzania projektem funkcjonuje:  

 trzech koordynatorów: główny koordynator ds. merytorycznych na poziomie CKE, 

koordynator ds. organizacyjnych w siedzibie CKE oraz koordynator merytoryczny 

projektu  zatrudniony w formie telepracy oraz 

 menadżer projektu (w ramach wieloosobowego stanowiska ds. zarządzania 

projektami) w siedzibie CKE, który współpracuje na bieżąco z koordynatorką 

merytoryczną projektu oraz z którym kontaktują się pracownicy ds. planowania 

finansowego oraz pracownicy ds. prawnych i zamówień publicznych. Osoba na tym 

stanowisku odpowiada bowiem za kwestie administracyjno-finansowe w projekcie. 

Jeśli chodzi o podział zadań między koordynatorami w projekcie to jest on następujący: 
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Główny Koordynator ds. 

merytorycznych 

Główny koordynator ds. 
organizacyjnych 

Koordynator merytoryczny projektu Menadżer projektu 

 

 zapewnienie współpracy 

i komunikacji między projektami na 

poziomie merytorycznym oraz 

bieżące zarządzanie pracą 

koordynatorów projektów 

 zarządzanie pracami menadżerów 

w zakresie planowania 

i przydzielania zadań 

 sprawowanie nadzoru i koordynacja 

pracy samodzielnego stanowiska ds. 

monitorowania i ewaluacji 

 nadzór nad pracami dot. modyfikacji 

merytorycznych wniosków 

 podjęcie prac zapewniających 

trwałość projektów i wykorzystania 

ich rezultatów 

 nadzór nad tworzeniem umów 

i pism kierowanych do podpisu 

Dyrektora CKE z przeznaczeniem dla 

adresatów wewnętrznych 

i zewnętrznych w zakresie 

realizowanych zadań 

 zapewnienie właściwej komunikacji 

w Zespole w zakresie realizowanych 

zadań 

 wykonywanie innych zadań 

zleconych przez Dyrektora CKE 

 koordynowanie prac i nadzór nad 

funkcjonowaniem Zespołu 

 opracowywanie, modyfikowanie 

i wdrażanie procedur wewnętrznych 

usprawniających proces zarządzania 

projektami 

 nadzór nad wykonaniem planu 

finansowego 

 nadzór nad pracami dotyczącymi 

modyfikacji wniosków w zakresie 

finansowym 

 planowanie wydatków koniecznych 

do funkcjonowania Zespołu 

 tworzenie zakresów obowiązków 

 nadzór nad tworzeniem umów i pism 

kierowanych do podpisu Dyrektora 

CKE z przeznaczeniem dla adresatów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

w zakresie realizowanych zadań 

 zapewnienie właściwej komunikacji 

w Zespole 

 planowanie struktury zatrudnienia 

i prowadzenie rekrutacji pracowników 

Zespołu 

 raportowanie do Dyrektora CXKE 

w zakresie bieżącej realizacji 

projektów 

 przedkładanie Dyrektorowi CKE 

propozycji kwot wynagrodzenia 

pracowników 

 nadzór merytoryczny i realizacja 

projektu według przyjętego budżetu 

i harmonogramu 

 realizowanie zapisanych we wniosku 

o dofinansowanie działań 

zmierzających do osiągnięcia 

twardych i miękkich rezultatów 

projektu oraz informowanie 

Głównego Koordynatora ds. 

organizacyjnych o zagrożeniach 

nieosiągnięcia ww. rezultatów 

 ścisła współpraca z menadżerem 

projektu w zakresie realizacji 

kolejnych jego etapów 

 opracowanie, aktualizacja i realizacja 

rocznego planu wydatków 

 przygotowanie zestawienia umów 

cywilnoprawnych na usługi lub 

dostawy związane z realizacją 

projektu na dany rok 

 weryfikowanie poprawności 

wykonania zawartych umów 

 przygotowanie sprawozdań 

z realizacji projektu 

 współpraca z menadżerem 

w zakresie przygotowania modyfikacji 

projektu, tj. proponowanie zmian 

w projekcie wraz z uzasadnieniem 

 przygotowanie założeń 

merytorycznych do dokumentacji 

 administrowanie przydzielonym 

projektem 

 współpraca z koordynatorem 

merytorycznym w zakresie 

realizacji projektu 

 monitoring realizacji projektu 

we współpracy z Samodzielnym 

stanowiskiem ds. monitoringu 

i ewaluacji 

 raportowanie o zaistniałych 

problemach 

i nieprawidłowościach oraz 

proponowanie środków 

zaradczych 

 opracowywanie kwartalnych 

i rocznych raportów z realizacji 

projektu w oparciu 

o sprawozdania przesyłane 

przez koordynatora 

merytorycznego 

 prowadzenie dokumentacji 

projektu i jej archiwizacja we 

współpracy z sekretariatem 

EFS 

 monitorowanie wydatków 

ponoszonych w ramach 

projektu i przygotowywanie 

wniosku o płatność we 

współpracy z wieloosobowym 

stanowiskiem ds. planowania 
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 planowanie i organizowanie 

cyklicznych spotkań koordynatorów 

projektów 

 wykonywanie innych zadań zleconych 

przez Dyrektora CKE 

zamówień publicznych związanych 

z realizacją badań zgodnie 

z obowiązującymi wewnętrznymi 

zasadami w tym zakresie 

 współpraca z menadżerem projektu 

w zakresie działań związanych 

z promocją i upowszechnianiem 

projektu 

 wykonywanie innych zadań zleconych 

przez Dyrektora CKE 

finansowego i pod nadzorem 

Głównego Koordynatora ds. 

organizacyjnych 

 potwierdzanie pod względem 

merytorycznym dokumentów 

księgowych ponoszonych 

w ramach projektu 

 przygotowywanie modyfikacji 

wniosków o dofinansowanie we 

współpracy z koordynatorem 

merytorycznym, Głównym 

Koordynatorem ds. 

organizacyjnych 

i wieloosobowym stanowiskiem 

ds. planowania finansowego 

 potwierdzanie wykonania 

umów zawieranych w ramach 

realizacji projektu, po 

akceptacji Głównego 

Koordynatora ds. 

merytorycznych 

 przygotowanie wniosków 

o udzielenie zamówienia 

publicznego wraz 

z załącznikami zgodnie 

z procedurą wewnętrzną 

 przygotowywanie pism 

dotyczących realizacji projektu 

 opracowywanie treści 

promocyjnych i informacyjnych 

 wykonywanie innych zadań 

zleconych przez Dyrektora CKE. 
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Powyższe sprawia, w cenie ewaluatora, że rola koordynatorki merytorycznej projektu jest 

niejednoznaczna. Z jednej strony formalnie odpowiada za prawidłową realizację projektu jako 

całości, za osiąganie rezultatów projektu, z drugiej zaś w zakresie kwestii administracyjno-

finansowych jej rola sprowadza się wyłącznie do przekazywania i wsadów merytorycznych do 

np. opracowania wniosku o przygotowanie zamówienia publicznego czy do przygotowywania 

i modyfikowania rocznego planu wydatków. To, co na pewno leży w gestii koordynatorki 

merytorycznej, to dbanie o to, by zadania merytoryczne zaplanowane w projekcie zostały 

zrealizowane zgodnie z założeniami.  

Takie rozwiązanie i to, że koordynatorka merytoryczna nie pracuje w siedzibie CKE powoduje 

także, że jej wpływ na monitorowanie np. procesów przygotowywania dokumentacji 

administracyjno-finansowej w projekcie jest ograniczony. Przykładem potwierdzającym słabość 

opisanego rozwiązania jest nieudany przetarg na przeprowadzenie szkoleń w początkowym 

etapie realizacji projektu. Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej wymagało 

zaangażowania następujących osób: 

 odpowiedniego członka zespołu wdrożeniowego 

 koordynatora merytorycznego projektu,  

 menadżera (do lipca 2013 r. zatrudnionego na cały etat; od lipca menadżerem jest 

nowa osoba, zatrudniona na pół etatu i w tej części podlegająca głównemu 

koordynatorowi ds. organizacyjnych, w ramach drugiej połowy etatu pełniąca obowiązki 

kierownika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i w tej części podlegająca 

dyrektorowi CKE) 

 kierownika komórki zamówień publicznych  

 specjalisty ds. zamówień publicznych 

 oraz dodatkowo – radcy prawnego, pracującego nad wzorem umowy 

co niewątpliwie nie pozostawało bez wpływu na czas trwania całego procesu, w którym 

dodatkowo ostateczna odpowiedzialność za jego przeprowadzenie nie jest jasna. 

Zaangażowanie tylu osób w proces przygotowywania dokumentów rozmywa odpowiedzialność. 

Ponadto, z opisów zadań poszczególnych stanowisk nie można wywnioskować kto ponosi 

odpowiedzialność np. za przygotowanie dokumentacji administracyjno-finansowej, bo wiele 

osób odgrywa w tym procesie jakąś rolę. Można też podejrzewać, że pewne czynności są 

dublowane. Z wykazu zadań koordynatora merytorycznego i menadżera wynika, że ten pierwszy 

odpowiada za merytoryczne przygotowanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia 

zamówienia publicznego, z kolei menadżer składa wniosek na jego przeprowadzenie wraz 

z niezbędnymi załącznikami, a więc dokumentami przygotowanymi przez koordynatora 

merytorycznego projektu. Co ciekawe, w momencie przekazania dokumentów pracownikowi ds. 

zamówień publicznych bezpośredni kontakt z nim ma już – formalnie - wyłącznie menadżer 

projektu. Formalnie też koordynator merytoryczny znajduje się natomiast z boku procesu.  

Aczkolwiek należy dodać, że koordynatorka merytoryczna projektu - poza przyjętym podziałem 

zadań - mając na uwadze minimalizowanie zagrożenia opóźnieniami w realizacji projektu na 

bieżąco kontaktowała się z osobami odpowiadającymi za zamówienia publiczne w CKE. 

Ponadto, analizując wyżej opisane zakresy zadań poszczególnych koordynatorów i menadżera 

projektu można odnieść wrażenie, że menadżer projektu nadzoruje pracę koordynatora 
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merytorycznego, potwierdzając np. wykonanie umów zawartych w ramach projektu, za co 

również odpowiada koordynator merytoryczny.  

Jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy osobami zajmującymi wyżej wymienione stanowiska 

to w praktyce główny koordynator ds. merytorycznych oddelegowany w CKE do pracy przy 

projekcie, koordynatorka merytoryczna i menadżer projektu podlegają głównemu 

koordynatorowi ds. organizacyjnych. Tylko teoretycznie stanowisko głównego koordynatora ds. 

merytorycznych i głównego koordynatora ds. organizacyjnych są równorzędne w strukturze 

organizacyjnej CKE. Dodatkowo główny koordynator ds. merytorycznych nadzoruje pracę 

koordynatora merytorycznego projektu – jak to stwierdzono w czasie jednego z wywiadów 

w CKE: „[koordynator ds. merytorycznych] jest oddelegowana w ramach CKE do koordynowania 

prac Pani Jadwigi Brzdąk”. Oznacza to, że koordynator merytoryczny projektu ma dwóch 

przełożonych: głównego koordynatora ds. merytorycznych i głównego koordynatora ds. 

organizacyjnych oraz dodatkowo musi współpracować z menadżerem projektu, który wspierać 

ma go w kwestiach administracyjno-finansowych. W rzeczywistości sprawy finansowe 

prowadzone są jednak wyłącznie przez menadżera projektu bez angażowania w nie 

koordynatorki merytorycznej projektu. Ponadto, funkcje nadzorcze względem koordynatora 

merytorycznego projektu pełni także jeden z wicedyrektorów CKE. 

Powyższe rozważanie prowadzą do wniosku, że przyjęcie smukłej i liniowej struktury 

organizacyjnej jest rozwiązaniem mało efektywnym. Wpływa na to liczebność szczebla 

kierowniczego (koordynatorzy i menadżer projektu), która w sposób oczywisty generuje wyższe 

koszty niż w przypadku struktur płaskich. Powstaje w tym miejscu także wątpliwość co do 

efektywności nakładów pracy poszczególnych członków zespołu zarządzającego projektem. 

Nasze zastrzeżenia budzi podział zadań pomiędzy poszczególne osoby uczestniczące 

w zarządzaniu projektem. Przede wszystkim dlatego, że jak pokazało badanie, to nie 

koordynator merytoryczny projektu, ale jego menadżer jest tym, który ma możliwość 

obserwowania zarówno część finansowej jak i merytorycznej projektu. Dodatkowo to wyłącznie 

on (bez udziału koordynatorki merytorycznej projektu) kontaktuje się z opiekunem projektu 

w IP, a także uczestniczy w spotkaniach z przedstawicielami MEN. Zresztą badanie pokazało, że 

w przypadku komunikacji z MEN rozmowy prowadzone są wyłącznie przez pracowników CKE, tj. 

wicedyrektora, głównego koordynatora ds. merytorycznych, głównego koordynatora ds. 

organizacyjnych oraz menadżera projektu, choć potrzebne informacje merytoryczne 

przygotowuje koordynatorka merytoryczna. 

 

Przyjęty system zarządzania projektem budzi też zastrzeżenia pod względem jego 

skuteczności. Można uznać, że liniowa struktura organizacyjna przyczyniła się do tego, że nie 

udało się skutecznie przeprowadzić zamówienia na szkolenia, co z kolei zaważyło na 

niemożności zakupu skanerów do centrów oceniania. Ta ostatnia kwestia podnoszona była 

zresztą jako wada przygotowywanego systemu e-oceniania przez tych respondentów badania 

jakościowego, którzy uczestniczyli w pilotażach zastosowania systemu Scoris. Podkreślali oni 

przede wszystkim wątpliwości, co do bezpieczeństwa systemu w sytuacji, gdy skanowanie prac 

egzaminacyjnych zlecane będzie zewnętrznym usługodawcom. 

Warto również zaznaczyć, że badanie pokazuje, iż na skutek przyjętych rozwiązań w zakresie 

zarządzania projektem odpowiedzialność za jego realizację jest rozmyta. Pojawia się przede 

wszystkim pytanie, kto odpowiada za skuteczną realizację projektu. Co prawda koordynatorka 

merytoryczna projektu stwierdziła, że to ona czuje się odpowiedzialna za projekt, niemniej 
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jednak nie wynika to z przyjętych rozwiązań organizacyjnych, w których wielość osób 

zaangażowanych w koordynację projektu, a także koordynację/nadzorowanie koordynatorów 

stoją w sprzeczności z odczuciami koordynatorki. Zresztą nie chodzi przecież o to, co kto czuje 

lecz jakie faktycznie zadania pełni w systemie zarządzania projektem. W związku z powyższym 

w przyszłości należałoby dążyć do spłaszczania obecnej struktury organizacyjnej zespołu 

zarządzającego projektem. Należałoby jednoznacznie wskazać osobę, która w całości 

koordynuje stronę merytoryczną i administracyjno-finansową przedsięwzięcia i podlega jednemu 

koordynatorowi/kierownikowi w CKE. Osoba ta powinna także być włączona w kontakty CKE 

z IP i MEN.  W miejsce stanowisk kierowniczych, nadzorczych warto wprowadzać stanowiska 

pomocnicze, asystenckie, które obniżą koszty zarządzania projektem.  

Istotną kwestią do rozstrzygnięcia po stronie CKE jest też to, czy formuła zatrudniania 

koordynatora merytorycznego projektu w formie telepracy jest dobrym rozwiązaniem pod 

względem efektywności i skuteczności wdrażania projektu, czy może wymagałoby to 

weryfikacji. W chwili obecnej można bowiem odnieść wrażenie, że w samej CKE nie ma jasności 

co do trafności takiego rozwiązania. Przyjęta struktura organizacyjna dostarcza bowiem 

informacji, że CKE nie do końca chce oddać pełne zarządzanie projektem zewnętrznemu 

koordynatorowi i dlatego założono także funkcję menadżera projektu oraz głównego 

koordynatora ds. merytorycznych w CKE. Wydaje się, że powodem tego stanu rzeczy 

w przypadku analizowanego projektu mógł być niedostateczny potencjał kadrowy oraz 

techniczny po stronie CKE w momencie opracowywania i przygotowywania się do realizacji 

projektu. Stąd sięgnięcie po osoby, które posiadały wymagane kompetencje do wdrożenia tego 

przedsięwzięcia. 

 

3.1.2. Potencjał CKE a realizacja projektu systemowego 

Ocena potencjału CKE do realizacji projektu systemowego w świetle sformułowanych pytań 

badawczych natrafia na pewne trudności. Z jednej strony w CKE istnieje zespół ds. obsługi 

projektów, zajmujący się wszystkimi projektami finansowanymi z EFS, z drugiej istnieje 

niezwykle istotny dla powodzenia przedsięwzięcia Zespół wdrożeniowy, funkcjonujący poza CKE 

i w znacznym stopniu podlegający innym zasadom działania. 

Zespół ds. obsługi – patrząc z punktu widzenia ocenianego projektu – jest całkowicie 

wystarczający, a nawet można mieć wrażenie, że zbyt liczny. Analizując wniosek 

o dofinansowanie projektu można zauważyć, że w ramach kosztów pośrednich ujmowana jest 

(w odpowiedniej proporcji oczywiście) praca osób odpowiedzialnych za obsługę księgową (część 

z kosztów 9 osób), obsługę kadrową i bhp (założono 1 etat), pracowników ds. 

administracyjnych (część z kosztów 5 osób), pracowników ds. obsługi finansowej (część 

z kosztów 6 osób), obsługi prawnej, eksperta ds. PZP, pracowników ds. PZP (część z kosztów 4 

osób), pracownika ds. ewaluacji, wieloosobowego stanowiska ds. promocji. Ponadto 

finansowane były stanowiska koordynatora ds. organizacyjnego (w części), głównego 

koordynatora ds. merytorycznych (w całości) i menadżera projektu (w części) oraz jego 

asystentki (w całości). 

Uzyskane w badaniu informacje wskazują, że zespół CKE był całkowicie wystarczający do 

realizacji projektu – w ramach wyznaczonych mu zadań. 

Obowiązujący system naboru jest neutralny z punktu widzenia wdrażania projektu – CKE jest 

państwową jednostką budżetową, podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty 
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i wychowania. Oznacza to, że jest obowiązana prowadzić jawny publiczny nabór na wszystkie 

stanowiska pracownicze, co zostało uregulowane zarządzaniem nr 204 dyrektora CKE z dnia 

6.08.2012 roku w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska 

pracy oraz zatrudnienia wybranego kandydata w w/w naborze, obowiązującej w CKE. Te zasady 

naboru stosowano także wobec członków Zespołu wdrożeniowego. 

Zdaniem rozmówców, przedstawicieli CKE, pracownicy mają niezbędne kwalifikacje, ale mają 

także możliwość podnoszenia kwalifikacji, zgłaszając taką potrzebę/ wniosek do dyrektora 

Komisji. 

Także fluktuacja kadr nie stanowi problemu, jeśli chodzi o zespół obsługi (z wyjątkiem 

naturalnych ruchów kadrowych związanych np. z urlopami macierzyńskimi czy 

długoterminowymi zwolnieniami). W Zespole wdrożeniowym fluktuacja nie miała w ogóle 

miejsca. 

CKE ma dobre warunki lokalowe, pokoje są odpowiednio wyposażone w sprzęt biurowy, 

dodatkowo ze środków ocenianego projektu zakupiono meble i sprzęt komputerowy (wydatek 

uznany za niekwalifikowany - sprawa w trakcie wyjaśniania). Zespół wdrożeniowy pracuje 

w formie telepracy, a więc każdy z jego członków sam sobie organizuje miejsce pracy, 

organizując okresowe spotkania (finansowane z przewidzianych na ten cel środków projektu) 

lub komunikując się z wykorzystaniem nowoczesnych komunikatorów (typu oprogramowanie 

konferencyjne, umożliwiające nie tylko komunikację całego zespołu, ale też np. wspólną pracę 

na dokumentach. 

 

3.1.3. Opinia nt zasad wdrażania projektów 

Badanie jakościowe nie wykazało, by zasady zarządzania i wdrażania projektów systemowych 

były dla respondentów niejasne. Wręcz przeciwnie, można było usłyszeć, że są one pomocne 

w przygotowywaniu np. dokumentacji finansowej. Jeden z respondentów stwierdził tylko: 

„Nie do końca ja rozumiem rolę instytucji pośredniczącej, to znaczy tutaj instytucja 

pośrednicząca z tego, co wynika z ogólnych przepisów to powinna nas wspierać 

w realizacji projektów, natomiast instytucja pośrednicząca jest takim policjantem, która 

nas karze i pokazuje, co jest źle.” [IDI, CKE] 

Zidentyfikowanym podczas badania problemem była zmiana interpretacji obowiązujących zasad 

realizacji projektu systemowego przez IP. W szczególności dotyczy to kwalifikowalności 

wydatków, które np. na początku wdrażania projektu uznawane były za prawidłowe, a obecnie 

są kwestionowane. Ta niestabilność interpretacyjna IP wywołuje oczywiście negatywne oceny 

po stronie beneficjenta, ale także powoduje konieczność zajmowania się sprawami, które mogły 

wydawać się już załatwione, co z kolei może wpływać na terminowość realizacji zadań 

bieżących, a także brak poczucia bezpieczeństwa po stronie beneficjenta systemowego. 

Nie zidentyfikowano żadnych innych problemów związanych z kwestiami formalnymi, zarówno 

wynikającymi z zasad wdrażania projektów, jak i z powszechnych regulacji prawnych. 
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3.2. Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów 

i produktów, jak również ich zgodności z harmonogramem realizacji 

projektu, w tym ocena planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu 

do ich realizacji i ewentualnych przyczyn niespójności 

 

3.2.1. Osiąganie zaplanowanych rezultatów i produktów 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie zawiera wprost wymagania dotyczącego wskazania 

rezultatów projektu. Ich identyfikacja jest możliwa jedynie na podstawie wskazania celów 

szczegółowych. Jest to niedoskonałe ze względu na niedoskonałość nomenklatury używanej we 

wniosku o dofinansowanie, niemniej jednak uprawnione w ramach pojęć stosowanych w PO KL. 

We wniosku określono następujące cele szczegółowe projektu: 

 Przygotowanie kadry do e-oceniania prac egzaminacyjnych, która zapewni: 

a) Sprawdzenie prac, z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej 

w sierpniu 2012 roku 

b) Sprawdzenie prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w sesji głównej 

w kwietniu 2013 roku 

Rezultat mierzony liczbą szkolonych egzaminatorów i ekspertów spełniających wymogi 

kwalifikacyjne. Założono: 9062 osoby 

 Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego 

z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 roku 

Rezultat mierzony liczbą sprawdzonych prac egzaminacyjnych. Założono: 50000 

 Przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego 

z matematyki w sesji głównej w kwietniu 2013 roku 

Rezultat mierzony liczbą sprawdzonych prac egzaminacyjnych. Założono: 400000 

 Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: druk cyfrowy, hosting, 

centra skanowania 

Rezultat mierzony liczbą centrów skanowania prac. Założono: 8 

 Wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania 

Rezultat mierzony liczbą raportów –opracowań dotyczących sesji e-oceniania. 

Założono: 2. 

 

Poniżej zestawiono zakładane rezultaty i produkty z informacjami o ich osiągnięciu: 
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Cel Rezultat Stan realizacji Produkty Stan realizacji 

Przygotowanie 

kadry do e-

oceniania prac 

egzaminacyjnych 

liczba szkolonych 

egzaminatorów 

i ekspertów 

spełniających wymogi 

kwalifikacyjne.  

Wartość: 9062 osoby 

W trakcie osiągania – zostanie 

osiągnięty do czasu zamknięcia 

projektu 

1)materiały szkoleniowe dla ok. 

10000 osób 

2)przeszkoleni e-egzaminatorzy 

– ok. 9000 

3)przeszkoleni eksperci – ok. 62 

Ad 2 i 3) Wg stanu na dzień 31 

października 2013 r. przeszkolono 

7048 osób (na podstawie bazy 

PEFS); szkolone były kolejne 

grupy 

Ad 1) liczba materiałów jest 

dostosowana do liczby 

uczestników 

Przeprowadzenie 

sesji e-oceniania 

prac 

egzaminacyjnych 

z egzaminu 

maturalnego 

z matematyki 

w sesji 

poprawkowej 

w sierpniu 2012 

roku 

liczb sprawdzonych 

prac egzaminacyjnych. 

Wartość: 50 000 

Rezultat w wymiarze jakościowym 

osiągnięty.  

Mniejsza niż zakładano wartość 

jest niezależna od beneficjenta 

(wykonano 100% możliwego 

poziomu) 

1)procedura organizacji 

oceniania i oceniania 

2)zespoły ok. 340 

egzaminatorów 

3)ocenione ok. 50 000 prac 

egzaminacyjnych 

4) przetestowane ośrodki e-

oceniania 

 

Zrealizowane  

Mniejsza niż zakładano wartość 

w pkt. 3 jest niezależna od 

beneficjenta (wykonano 100% 

możliwego poziomu) 

Większa od zakładanej wartość 

(369) wynikała z chęci włączenia 

większej liczby testujących 

nauczycieli dla uzyskania bardziej 

wiarygodnego wyniku 

Przeprowadzenie 

sesji e-oceniania 

prac 

egzaminacyjnych 

z egzaminu 

gimnazjalnego 

z matematyki 

liczba sprawdzonych 

prac egzaminacyjnych. 

Wartość: 400 000 

Rezultat w wymiarze jakościowym 

osiągnięty.  

Mniejsza niż zakładano wartość 

jest niezależna od beneficjenta 

(wykonano 100% możliwego 

poziomu) 

1)procedura organizacji 

oceniania i oceniania 

2)zespoły ok. 2 000 

egzaminatorów 

3)ocenione ok. 400 000 prac 

egzaminacyjnych 

Zrealizowane 

Mniejsza niż zakładano wartość 

w pkt. 3 – 377630 - jest 

niezależna od beneficjenta 

(wykonano 100% możliwego 

poziomu) 

Mniejsza niż zakładano wartość 
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w sesji głównej 

w kwietniu 2013 

roku 

4) przetestowane ośrodki e-

oceniania 

w pkt. 2 (1784) jest pochodną 

mniejszej liczby prac 

Zorganizowanie 

warunków 

technologicznych do 

e-oceniania: druk 

cyfrowy, hosting, 

centra skanowania 

 

liczba centrów 

skanowania prac. 

Wartość: 8 

Nie osiągnięty 1)hosting z zainstalowanym 

systemem Scoris, działające 

platformy do zarządzania, 

komunikacji, e-learningu 

2)interfejs do zarządzania sesją 

e-oceniania 

3)wymiana danych Scoris-

systemy informatyczne komisji 

4)wprowadzone obrazy prac 

egzaminacyjnych do systemu 

Scoris 

5)stworzone centrum 

skanowania prac do e-oceniania 

Produkty 1- 4 dostarczone 

Produkt 5 nie dostarczony 

Wdrożenie systemu 

zapewniania jakości 

oceniania 

 

liczba raportów –

opracowań 

dotyczących sesji e-

oceniania. 

Wartość: 2 

Osiągnięty częściowo – zostanie 

osiągnięty do czasu zamknięcia 

projektu 

1)sprawozdania z realizacji 

zadań członków Zespołu 

Wdrożeniowego 

2) raporty cząstkowe 

z monitorowania realizacji 

projektu 

3) raport z ewaluacji sumującej 

4) projekt rekomendujący 

harmonogram i model 

wprowadzania zmiany oceniania 

w całym systemie 

egzaminacyjnym 

Ad 1 i 2 – dostarczane na bieżąco 

Ad 3 i 4 – w trakcie realizacji 
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Powyższe zestawienie pokazuje, że nie został osiągnięty jeden rezultat – utworzenie 8 centrów 

skanowania prac. Nie zagroziło to jednak osiągnięciu celu, do którego był przypisany, bowiem 

dostarczone zostały wszystkie pozostałe zaplanowane produkty, a usługi, jakie miały być realizowane 

w centrach, zostały zakupione na zewnątrz – poniżej szersza informacja na ten temat. Wszystkie 

pozostałe produkty są już dostarczone lub stan zaawansowania prac wskazuje, że zostaną 

dostarczone do końca realizacji projektu. Także wszystkie pozostałe rezultaty są osiągnięte lub stan 

zaawansowania zadań pozwala stwierdzić, że zostaną osiągnięte do końca realizacji projektu. 

Kwestia utworzenia centrów skanowania stanowiła największy chyba problem w okresie wdrażania 

projektu. Zespół wdrożeniowy przy wsparciu zespołu obsługi dwukrotnie przygotowywał 

postępowanie o zamówienie wysokiej jakości skanerów, które miały stanowić bazę dla planowanych 

do utworzenia centrów skanowania prac – po jednym w każdej z Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych. Skanowanie prac stanowił istotny element procedury e-oceniania, a od jakości 

obrazu zeskanowuj pracy egzaminacyjnej zależy nie tylko komfort pracy egzaminatora, ale i czas 

jego pracy, a przede wszystkim – jakość samej oceny. Centra skanowania przydatne miały być 

w ramach pilotażowych sesji oceniania, ale miały też być trwałym rezultatem projektu i służyć 

w kolejnych latach już w ramach powszechnego stosowania e-oceniania bądź – jeśli taka zapadłaby 

decyzja  - w ramach dalszego testowania systemu. 

Oba postępowania na zakup skanerów zakończyły się niepowodzeniem ze względu na oferowane 

przez dostawców ceny, znacząco przekraczając założony budżet na ten cel. Nikt z rozmówców 

wywiadów indywidualnych nie potrafił wyjaśnić, dlaczego w budżecie założono zbyt małe środki 

w stosunku do cen rynkowych (głównie dlatego, że żadna z osób nie przygotowywała wniosku 

o dofinansowanie). Ostatecznie ze względu na zmniejszenie się wartości projektu, jakie 

w międzyczasie miało miejsce, zakup skanerów stał się niemożliwy z powodu obowiązującego limitu 

wydatków na sprzęt (tzw. cross financing). 

Wszyscy jednak byli zgodni, że zastosowane rozwiązanie (zlecenie skanowania) było tańsze, 

a okazało się równie skuteczne i bezpieczne, jak używanie własnego sprzętu. Różne natomiast są 

opinie co do przyszłości – czy warto będzie utworzyć centra skanowania w OKE czy też 

rekomendować na przyszłość leasing sprzętu lub tylko zlecanie usług skanowania. Są opinie, że 

warto takie centra utworzyć, bo służyć one mogą nie tylko do obsługi sesji egzaminacyjnych, ale są 

też opinie, że skoro sprawdziło się znacząco tańsze rozwiązanie, to należy z niego skorzystać, 

zwłaszcza że utrzymanie sprzętu także kosztuje. W wyniku dyskusji podczas panelu ekspertów 

wypada zgodzić się z argumentami na rzecz stworzenia centrów skanowania w OKE ze względu na 

większe bezpieczeństwo prac egzaminacyjnych podczas procesu skanowania. Co istotne, w takiej 

sytuacji niezbędne będzie przetestowanie procedur przetwarzania prac w centrach, bowiem te 

procedury ostatecznie w projekcie nie zaistniały. 

Z chwilą zamknięcia projektu wszystkie – oprócz wymienionego wyżej produkty powinny zostać 

dostarczone i wszystkie oprócz wymienionego wyżej rezultaty powinny zostać w pełni osiągnięte. 

Odchylenia w liczebności prac były niezależne od beneficjenta i – jak odnotowano – nie oznaczają, że 

nie wykonano założeń. Wszystkie prace maturalne i wszystkie prace gimnazjalne, jakie można było 

ocenić, zostały ocenione, czyli wskaźniki produktu zostały w 100% osiągnięte. Odchylenia 

w liczebności egzaminatorów stanowiły wynik elastyczności Zespołu wdrożeniowego i należy je 

ocenić pozytywnie, zwłaszcza że nie zagrażały osiągnięciu wskaźnika rezultatu o celu głównego lecz 

wręcz przeciwnie – służyły mu. 

Trzeba jednak stwierdzić, że od początku wdrażania projektu pojawiały się okoliczności zagrażające 

jego terminowej realizacji. Przede wszystkim decyzja o finansowaniu projektu została wydana 

dopiero w maju 2012 roku, podczas gdy we wniosku o dofinansowanie założono, że projekt będzie 

realizowany od 1 stycznia 2012 roku. Tak późne wydanie decyzji oznaczało z kolei, że uruchomienie 
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dotacji celowej, z której finansowane są projekty wdrażane przez CKE, było możliwe dopiero 

z początkiem 2013 roku. Do tego czasu projekt był finansowany ze środków CKE. Faktycznie został 

uruchomiony przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu (co jest jak najbardziej dopuszczalne), 

jednak taka sytuacja wymaga dużej ostrożności, by nie zdarzyły się wydatki niekwalifikowane. To 

z kolei sprawia, że na ogół w tym okresie przejściowym beneficjenci nie podejmują decyzji 

o wydatkach inwestycyjnych lub o innych dużych wydatkach.  

Kolejny problem zagrażający terminowej realizacji projektu wiązał się z prowadzeniem postępowania 

na szkolenia egzaminatorów w 2012 roku, bowiem z przyczyn proceduralnych nie udało się 

w terminie wyłonić wykonawcy. I ponownie jak w przypadku szacowania kosztów, nasi rozmówcy 

w badaniu jakościowym nie potrafili dziś odtworzyć dokładnie przyczyn tego stanu rzeczy. Pojawiają 

się różne opinie, osoba która zajmowała się tym postępowaniem od strony formalnej okresowo nie 

jest dostępna. Rolą ewaluacji nie jest prowadzenie postępowań wyjaśniających, z tego względu 

przyjmujemy jedynie, że taki fakt miał miejsce i mógł w istotny sposób zagrozić osiągnięciu celów 

szczegółowych projektu, aczkolwiek z drugiej strony ta sytuacja ma wpływ na ocenę systemu 

zarządzania projektem. 

Ponieważ bez przeszkolenia egzaminatorów (oraz wszystkich pozostałych grup niezbędnych do 

realizacji sesji oceniania – koordynatorów, przewodniczących, helpdesku itp.) nie mogłyby się odbyć 

zaplanowane na grudzień 2012 roku sesje, Zespół Wdrożeniowy podjął decyzję o realizacji szkoleń 

własnymi siłami. Zamiast więc wynajmować firmę szkoleniową, zespół samodzielnie nie tylko 

przygotował materiały szkoleniowe (co miałoby miejsce również w przypadku zlecenia usługi 

szkoleniowej), ale także organizował zaplecze do realizacji szkoleń. To spowodowało, że znaczną 

część szkoleń przeniesiono na kolejny rok – bez zagrożenia dla realizacji pozostałych zadań. 

Niestety postępowanie na wyłonienie wykonawcy szkoleń w 2013 roku również bardzo się 

przeciągnęło w czasie ze względu na obawy komisji oceniającej oferty przetargowe co do 

zaoferowanej przez wykonawcę ceny – wielokrotnie niższej od zaplanowanej w budżecie. Ostatecznie 

umowa została zawarta, szkolenia od sierpnia są realizowane i co najważniejsze – uważane są za 

dobrze organizowane. Może to oznaczać, że cena była adekwatna do cen rynkowych, natomiast 

przeszacowany był budżet – w tej sprawie trudno było uzyskać jednoznaczną opinię. Z punktu 

widzenia celów projektu najważniejsze, że szkolenia się odbywają, przeszkolona będzie wymagana 

założona liczna osób, a sposób organizowania szkoleń budzi ogólne zadowolenie zlecającego usługę 

i jej uczestników, choć nie obyło się bez problemów, wynikających z braku doświadczenia 

wykonawcy w realizacji podobnych usług (tak dużej skali) i z braku doświadczenia zespołu w 

nadzorowaniu wykonawcy. 

Ważne przede wszystkim, że zarówno niepowodzenie pierwszego postępowania, jak i opóźnienie 

w drugim postępowaniu na szkolenie nie spowodowało rezygnacji z przeszkolenia egzaminatorów, co 

oznaczałoby tym samym rezygnację z realizacji pilotażowych sesji oceniania. Świadczy to 

o właściwym podejściu osób odpowiedzialnych za tę część projektu. Z drugiej strony ta sytuacja 

pokazuje, że harmonogram projektu nie był określony realistycznie i nie uwzględniał rezerw 

czasowych na działania leżące na ścieżce krytycznej.  

Zaskakuje natomiast fakt, że – zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawicieli beneficjenta – 

zgłaszane do IP zmiany w harmonogramie mające charakter dostosowawczy nie są przez IP 

akceptowane. IP wie o opóźnieniach, rozlicza wydatki zgodnie z faktycznym harmonogramem, 

a formalnie obowiązuje harmonogram od kilku miesięcy nieaktualny. 
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3.2.2. Realizacja założeń finansowych 

Opisane wyżej problemy z realizacją zakupów części towarów i usług znacząco wpłynęły na 

realizacją założeń finansowych. W 2012 roku powstały oszczędności z powodu 

nierozstrzygnięcia postępowania na wykonanie usługi szkoleniowej oraz na zakup skanerów, 

a do tego w 2013 roku doszły oszczędności z tytułu zaoferowania znacząco niższej niż 

zakładano ceny za usługi szkoleniowe. Oszczędności na wydatkach szkoleniowych z kolei 

pociągnęły za sobą obniżenie dopuszczalnych limitów wydatków na sprzęt i na zarządzanie 

projektem (obie kategorie liczone jako % od budżetu ogółem). To z kolei całkowicie już 

uniemożliwiło zakupienie skanerów oraz wymusiło niewielkie zmniejszenie stanu zatrudnienia 

w zespole zarządzającym – zrezygnowano z dniem 1 listopada z zatrudniania asystentki 

koordynatora. Jest o tyle kłopotliwa sytuacja, że wraz ze zbliżaniem się końca projektu takie 

stanowisko wydaje się szczególnie przydatne. Niemniej jednak bardzo napięty harmonogram 

projektu sprawia, że wciąż toczą się istotne prace merytoryczne nad kluczowym produktem 

projektu – dokumentem zawierającym rekomendacje dotyczące harmonogramu i modelu 

wprowadzania zmiany oceniania w całym systemie egzaminacyjnym, co oznacza potrzebę 

utrzymania całego zespołu merytorycznego w projekcie. 

Co istotne – Zespół wdrożeniowy nigdy nie osiągnął pełnego stanu liczbowego przewidzianego 

we wniosku o dofinansowanie, bowiem zdaniem koordynatorki tak liczny zespół nie był 

konieczny, a ponadto zarządzanie mniejszym zespołem jest bardziej skuteczne i efektywne. 

Ostatecznie więc wydatkowanie środków w na koniec III kwartału 2013 r. w projekcie wynosi 

6 300 804,87 (wg niezatwierdzonego wniosku o płatność za III kwartał 2013), co stanowi 

23,1% budżetu projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie. Niski poziom 

wydatkowania wynika m.in. z tego, że wniosek nie obejmuje jeszcze sesji oceniania prac 

gimnazjalnych oraz szkoleń. Jak szacuje opiekun projektu w IP, poziom wydatkowania osiągnie 

ok. 50% pierwotnie zakładanych kwot. 

Różnica w znacznej mierze pochodzi jednocześnie z przeszacowania, jak i niedoszacowania 

pewnych kwot. Brzmi to paradoksalnie, jednak zasady finansowania i kwalifikowalności 

wydatków w ramach PO KL nie pozwalają na pełną elastyczność swobodę działania 

beneficjenta. Zasady są znane i niekwestionowane. Z drugiej strony pewne przeszacowania i – 

groźniejsze – niedoszacowania zdarzają się właściwie zawsze i są w zasadzie nie do uniknięcia. 

W tym jednak przypadku niepokoi duża skala rozbieżności szacunków z faktycznymi cenami, co 

może wskazywać na brak staranności w szacowaniu. 
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3.3. Ocena podejmowanych działań w projekcie z punktu widzenia realizacji 

celów projektu, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju 

systemu oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości 

systemu oświaty 

 

3.3.1. Spójność przyjętej strategii realizacji projektu; spójność wewnętrzna 

i zewnętrzna projektu 

Celem głównym projektu jest wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych. 

Aby było to możliwe, niezbędne było stworzenie odpowiednich warunków poprzez 

przygotowanie niezbędnych kadr, zapewnienie określonych warunków technicznych, 

przeprowadzenie testów działania systemu w warunkach maksymalnie zbliżonych do 

rzeczywistych, dokonanie ewentualnych zmian w systemie w wyniku oceny zrealizowanych 

działań oraz przygotowanie i przeprowadzenie zmian prawnych, umożliwiających stosowanie e-

oceniania w praktyce egzaminacyjnej. 

Oceniany projekt nie przewiduje ostatniego elementu. W jego miejsce zakłada przygotowanie 

studium wykonalności odnoszące się do przyszłego wdrożenia. 

Jednocześnie projekty wdrożeniowy, odnoszący się do całego systemu egzaminów 

zewnętrznych, nie byłby możliwy do zrealizowania w niespełna dwa lata i prawdopodobnie 

musiałby kosztować więcej niż zakładane 27 mln zł.  

Powstaje więc pytanie, czy obrana strategia jest niekompletna, czy może źle określono cel 

projektu. Wiele wskazuje na to, że strategia jest właściwa, natomiast wadliwie zdefiniowano cel 

postawiony przez projektem. Na przyjęcie takiej wersji wskazuje przebieg dotychczasowych 

prac w obszarze e-oceniania, gdzie w pierwszym projekcie przeprowadzono badania dotyczące 

możliwych rozwiązań, w drugim dokonano zakupu, instalacji i wstępnego testowania systemu. 

Oznacza to, że rolą trzeciego, zaplanowanego zaledwie na dwa lata, może być jedynie 

przygotowanie do powszechnego wdrożenia do systemu egzaminów, a przez przygotowanie 

rozumiano dokonanie weryfikacji wszelkich parametrów wiążących się z przyszłym potencjalnym 

wdrożeniem.  

Przy takiej interpretacji celu przyjętą strategię realizacji projektu należy uznać za właściwą, 

a projekt za spójny wewnętrznie. Należy jednak podkreślić, że cel jest określony nieprawidłowo 

i takich sytuacji w przyszłości należy unikać. 

Jednocześnie należy podkreślić i pamiętać, że zrealizowane dotychczas projekty, w tym 

zwłaszcza projekt drugi, „Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania”, realizowany 

w latach 2010-2011, w  zdecydowany sposób ograniczyły pole manewru, jeśli chodzi o dobór 

działań. Jeśli w ramach poprzedniego projektu m.in. wyprodukowano konkretnego 

oprogramowanie do e-oceniania, aplikację Scoris Assessor, to trudno było w kolejnym projekcie 

kontestować ten fakt i poszukiwać innych rozwiązań. Jedyną możliwością było dalsze 

pogłębione testowanie, już w warunkach identycznych z rzeczywistymi, co z kolei wymagało 

przeszkolenia kolejnych grup uczestników systemu. 

Ta okoliczność też sprawia, że obecny projekt samodzielnie nie ma wpływu na usuwanie 

istniejących w systemie egzaminów zewnętrznych problemów, a jedynie stanowi w tym 
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względzie kontynuację działań związanych z usuwaniem tych problemów, rozpoczętą tak 

naprawdę w 2007 roku.  

Projekt, wraz z jego poprzednikami, jest spójny z działaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

na co wskazuje choćby wypowiedź przedstawicielki MEN: 

„projekty realizowane przez CKE z oczywistych względów są w jakimś stopniu 

uzupełniające się, bo: zadania, formuła egzaminu, informatory, narzędzia egzaminacyjne, 

to jest jedno. Ale zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych są tak naprawdę pochodną 

i konsekwencją zmian, które też zostały przygotowane ze wsparciem środków unijnych. 

Mam na myśli np. zmiany podstawy programowej w kształceniu ogólnym i zawodowy. (…) 

Te projekty są oczywiście połączone i są pomiędzy nimi określone zależności. Oczywiście 

rodzaj tych zależności zależy od projektu, bo na przykład projekt EWD, który prowadzi 

teraz Instytut Badań Edukacyjnych, w dużym stopniu jest skorelowany z projektem 

dotyczącym nadzoru pedagogicznego, który jest realizowany przez ORE. W przypadku 

tego projektu, ponieważ to jest narzędzie egzaminacyjne, to nie ma takiej bezpośredniej 

korelacji [z innymi projektami], ale to specyfika działań.” [IDI, MEN] 

 

Oceniany projekt realizowany jest w ramach Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów 

zewnętrznych w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki (PO KL). Priorytet III służy osiągnięciu 4. celu strategicznego PO KL: 

upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki 

opartej na wiedzy. 

W ramach Priorytetu III realizowanych jest wiele projektów systemowych, wspólnie 

ukierunkowych na osiągnięcie tego celu, które można pogrupować w pięć następujących 

obszarów: 

 zarządzanie i nadzór w oświacie 

obejmujący m.in. takie projekty, jak Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na 

poziomie lokalnym i regionalnym (2 etapy), Program wzmocnienia efektywności 

systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły (3 etapy) czy 

Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu 

oświaty m.in. poprzez rozwój SIO 

 doskonalenie nauczycieli 

obejmujący między innymi projekt dotyczący rozwoju portalu wiedzy dla nauczycieli 

Scholaris i projekt zakładający stworzenie systemu doskonalenia nauczycieli opartego 

na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, a także projekty 

przygotowujące nauczycieli do stosowania nowoczesnych aktywnych metod pracy 

z uczniami 

 uczenie się przez całe życie 

w tym obszarze realizowane były/są nadal projekty odnoszące się do wypracowania 

modelu systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się 

przez całe życie i upowszechnienia modelu uczenia się przez całe życie oraz projekty 

dotyczące wypracowania założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji 

http://195.136.198.85/images/UE/usprawnienie%20sio_www.pdf
http://195.136.198.85/images/UE/usprawnienie%20sio_www.pdf
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 rozwój szkół 

realizowane w tym obszarze projekty to m.in. Badanie jakości i efektywności edukacji 

oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, cykl projektów dotyczących 

doskonalenia/wypracowania nowych podstaw programowych oraz ich wdrażania 

oraz 

 egzaminy zewnętrzne. 

Obszar „Egzaminy zewnętrzne” obejmuje 13 projektów, które sukcesywnie realizowane są 

od 2007 roku i które łącznie zmierzają do stworzenia nowoczesnego systemu potwierdzania 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych na wszystkich etapach kształcenia i uczenia się. 

Ma on zastąpić dotychczas funkcjonujący, tworzony 13 lat system. 

System egzaminów zewnętrznych to ważny element polskiego systemu oświaty. Co roku 

zdający, ich rodzice oraz opinia publiczna są zainteresowani wynikami przeprowadzanych 

sprawdzianów i egzaminów. Wyniki egzaminów są istotnym wskaźnikiem jakości pracy szkół. 

Dlatego też ich rzetelność i porównywalność stanowią o jakości systemu edukacji. Dzięki 

lepszym egzaminom uczniowie i szkoły uzyskują najlepszą informację o poziomie osiągnięć 

uczniów. To z kolei pozwala podnosić jakość nauczania. 

Kolejno realizowane były/są projekty: 

- Specjalistyczne publikacje dotyczące egzaminów zewnętrznych (2007-2009), w ramach 

którego dostarczono podmiotom systemu edukacji oraz opinii społecznej użytecznej 

i pełnej informacji na temat nowych rozwiązań organizacyjnych, efektów badań oraz 

możliwości spożytkowania wyników egzaminów zewnętrznych w Polsce, 

- Badania uwarunkowań zróżnicowania egzaminów zewnętrznych  (2007-2013), w ramach 

którego m.in. przeprowadzono badania umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy 

szkoły podstawowej - Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów OBUT, pilotaż 

narzędzi do badania umiejętności językowych i matematycznych trzecioklasistów oraz do 

badania motywacji do uczenia się, badania umiejętności językowych i matematycznych 

trzecioklasistów, badanie motywacji do uczenia się, badania umiejętności trzecioklasistów, 

- Budowa banków zadań  (2007-2009) i Budowa banku zadań II (2010-2013), których celem 

było wypracowanie metodologii tworzenia zadań egzaminacyjnych  i zapoczątkowanie 

rozwoju banków zadań służących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach 

kształcenia ogólnego, 

- Opracowanie założeń Krajowego Systemu Informatycznego (2007-2009), służącego 

generowaniu, przetwarzaniu, przechowywaniu i udostępnianiu danych istotnych dla systemu 

egzaminów, 

- Pilotaż nowej formuły egzaminu zawodowego (2007-2009), 

- Pilotaż nowych egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzianu w klasie VI (2007-2010), 

- Pilotaż nowych egzaminów maturalnych (2007-2015), 

- Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (2010-2013), którego 

celem było dostosowanie systemu zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje 

wyodrębnione w zawodzie do potrzeb rynku pracy, 
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- Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój 

współpracy międzynarodowej, w tym realizacja projektów międzynarodowych (2007-2012). 

I wreszcie trzy projekty wprost skierowane na przygotowanie, stworzenie i wdrożenie systemu 

do e-oceniania: 

- realizowany w latach 2007-2009 projekt Badania dotyczące podnoszenia jakości narzędzi 

systemu egzaminów zewnętrznych, w ramach którego dokonano adaptacji oprogramowania 

do e-oceniania oraz przygotowano materiały szkoleniowe dla przyszłych e-egzaminatorów, 

przeprowadzono szkolenia egzaminatorów (337 osób) w nowej technologii oceniania, 

przeprowadzono pilotaż nowej technologii oceniania i analizy z wykorzystaniem 

probabilistycznej teorii zadania testowego (Item Response Theory), przygotowano projekt 

badania łączącego wyniki uczniów z ich karierą zawodową oraz dokonano analizy 

rozwiązań stosowanych w niektórych krajach europejskich w zakresie standardów 

egzaminacyjnych. Końcowym produktem projektu było studium wykonalności wdrożenia e-

oceniania; 

- Projekt Przygotowanie systemu informatycznego do e-oceniania (2010-2011), w ramach 

którego m.in. przygotowano specyfikację oprogramowania i wyprodukowano oprogramowanie 

do e-oceniania - aplikację Scoris Assessor, przeprowadzono testy oprogramowania, opracowano 

propozycje modyfikacji przepisów prawa i rozwiązań organizacyjnych dostosowujących system 

egzaminów zewnętrznych do e-oceniania, przygotowano szkolenia dla egzaminatorów 

sprawdzających prace w trybie e-oceniania (przeszkolono 320 egzaminatorów) oraz 

przygotowano trenerów do szkolenia egzaminatorów w zakresie e-oceniania, a także 

specjalistów do zarządzania sesją oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, 

przeprowadzono pilotażowe wdrożenie nowej technologii do oceniania prac egzaminacyjnych. 

Jak wynika z przeprowadzonych ocen uczestników projektu, istotnym jego rezultatem była 

zmiana postaw egzaminatorów w odniesieniu do wprowadzenia nowej technologii oceniania, co 

wiązało się przede wszystkim z zainteresowaniem i wzbudzeniem zaufania do nowej technologii; 

- i wreszcie oceniany w niniejszym badaniu, nadal trwający projekt, Wdrożenie systemu 

informatycznego do e-oceniania (2012-2013). 

Powyższa prezentacja wyraźnie pokazuje, że oceniany projekt jest spójny zewnętrznie. 

 

3.3.2. Rola projektu w modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych w zakresie e-

oceniania i przygotowaniu kadry egzaminatorów zewnętrznych w tym zakresie 

Jak już wspomniano, oceniany projekt jest tak silnie powiązany z dwoma poprzedzającymi go 

projektami, że nie można mówić o wyłącznym jego działaniu i wyłącznej jego roli. Można 

natomiast mówić, że jako kontynuator pewnej koncepcji ma szansę przyczynić się do 

modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych poprzez przybliżenie możliwości wprowadzenia 

e-oceniania do powszechniej praktyki. W ramach projektu przygotowano znaczną liczbę 

egzaminatorów i pozostałej niezbędnej w procesie egzaminów zewnętrznych kadry, dokonano 

masowego testowania oprogramowania, opracowano rekomendacje dotyczącego dalszych prac. 

W ten sposób zakres działań niezbędnych do pełnego wdrożenia jest coraz mniejszy i coraz 

bardziej jednoznacznie zdefiniowany. 

O tym, że e-ocenianie jest właściwym kierunkiem zmian w systemie egzaminów zewnętrznych 

i że stanowić będzie modernizację systemu, przekonani są wszyscy nasi rozmówcy w ramach 
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badań jakościowych. Poszczególni rozmówcy różnie argumentowali swoje przekonanie, nie było 

jednak nikogo, kto by takiej oceny nie podzielał: 

„[e-ocenianie] pewno ma wpływ na jakość sprawdzania przez egzaminatorów. Są „ziarenka”, 

które powodują, że egzaminator po popełnieniu kilku błędów jest eliminowany. (…) To na 

pewno krok ku poprawie jakości oceniania. A poza tym egzaminator i przewodniczący jest 

odciążony od sfery biurokratycznej: wydawania prac, odbierania prac, zamalowywania.” [IDI 

2] 

„jest możliwość weryfikowania ocen egzaminatorów, na bieżąco. W tradycyjnym systemie 

mamy możliwość dopiero później. (…) Tzw. ziarenka dają możliwość oceny pracy 

egzaminatora w trakcie całego procesu oceniania.” [IDI 1] 

„jestem przekonany, ale to w tym aspekcie znowu gdy mówimy o rzetelności oceniania. (…) 

jest koordynowanie w skali kraju, są zespoły, razem oceniają, jest przewodniczący, który 

wspiera, część prac jest kontrolowanych podwójnie. Ale oprócz kryteriów oceniania, to każdy 

człowiek ma swój własny system, który się na „nakłada”. To jest nieuniknione, to jest po 

prostu cecha oceniania (…). … są te wahania losowe, które są przypisane pomiarowi. 

W systemie e-oceniania już w czasie egzaminu łatwo wykryć takich, którzy są słabi, mylą się, 

nie powinni oceniać. System daje zwiększenie precyzji oceniania, czyli zwiększenie 

rzetelności.” [IDI 7] 

„Jako przewodnicząca mogłabym kontrolować pracę egzaminatorów, wpływać naprawdę, 

a nie zajmować się wydawaniem, odbieraniem prac, korektą jakichś materiałów, 

wypełnianiem dokumentacji, tylko naprawdę sprawdzaniem, jakości pracy egzaminatorów”. 

[IDI2] 

„Na poziomie przewodniczącego to jest tak, że nie musi się zmagać z tą dokumentacją, którą 

musi wypełniać. (…) Ma wgląd w każdym momencie do tego, jak egzaminatorzy sprawdzają. 

(…) Nie mam takiej funkcji jak weryfikator. To jest oszczędność, ale też zamiast ludzi 

angażować w podwójne sprawdzanie można ich zaangażować w normalne sprawdzanie. 

Więc jest na pewno jakiś zysk też ekonomiczny.” [IDI 4] 

„egzaminator ocenia jedno lub dwa wybrane zadania, w związku z tym ocenianie jest 

bardziej porównywalne. W tej chwili też mamy porównywalne ocenianie, ale to narzędzie 

zapewnia warunki do tego”. [IDI 1] 

Również egzaminatorzy w badaniu ilościowym wydali swoją opinię dotyczącą potencjalnego 

wpływu wdrożenia systemu informatycznego do e-oceniania na zmodernizowanie systemu 

egzaminów zewnętrznych. Siedmiu na dziesięciu egzaminatorów (71,77%) jest zdania, że 

wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania trwale przyczyni się do zmodernizowania 

systemu egzaminów zewnętrznych, zaś tylko 11,64% badanych jest odmiennego zdania. To 

przeświadczenie o pozytywnym wpływie e-oceniania na system egzaminów pokazuje 

jednocześnie, jak wysoki jest poziom aprobaty dla wprowadzenia e-oceniania. I to 

w środowisku, które potocznie uchodzi za konserwatywne. 

O ile spodziewany jest pozytywny wpływ e-oceniania na zmodernizowane systemu egzaminów 

zewnętrznych, o tyle jego pozytywny wpływ na poprawę jakości funkcjonowania systemu 

oświaty nie jest już tak oczywisty. Zdaniem więcej niż co trzeciego egzaminatora (37,8%) 

wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania wpłynie pozytywnie na poprawę jakości 

funkcjonowania systemu oświaty, zaś 20% uważa, że nie będzie miało takiego wpływu. To 

jednak nie może dziwić i nie świadczy o niskiej ocenie e-oceniania, bowiem wszyscy mają 
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świadomość, że na poprawę jakości funkcjonowania oświaty wpływa tak wiele czynników, że 

pojedynczy drobny mechanizm nie jest w stanie wywrzeć istotnego wpływu. 

Wykres 1. Czy Pana/i zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania 

trwale przyczyni się do zmodernizowania systemu egzaminów zewnętrznych oraz do 

poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

Zapytano egzaminatorów o ich stosunek do kilku twierdzeń na temat systemu e-oceniania: 

 wdrożenie systemu do e-oceniania stwarza szanse na poprawienie systemu oceniania 

egzaminów zewnętrznych 

 wdrożenie systemu do e-oceniania ma bardzo małe szanse na przyjęcie w naszym 

systemie oceniania egzaminów zewnętrznych 

 e-ocenianie jest stratą czasu, lepiej pozostać przy tradycyjnych metodach oceniania 

arkuszy 
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Wykres 2. Stosunek do twierdzeń odnoszących się do e-oceniania 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Jak widać, nieco ponad 40% badanych uważa, że wdrożenie e-oceniania stwarza szanse na 

poprawienie systemu oceniania egzaminów zewnętrznych: „e-ocenianie usprawnia pracę 

egzaminatora, zwalnia go np. od podliczania liczby punktów, co było przyczyna błędów w pracy 

egzaminatorów, umożliwienie sprawdzania w warunkach domowych jest o wiele bardziej 

komfortową sytuacją niż praca w klasie”. Duża część badanych (45%) nie zgadza się ze 

stwierdzeniem, że wdrożenie systemu do e-oceniania ma bardzo małe szanse na przyjęcie 

w naszym systemie oceniania egzaminów zewnętrznych. Dostrzegalne są funkcjonalności nowej 

metody, która nie była dostępna podczas sprawdzania prac starą techniką: „e-ocenianie stwarza 

możliwość natychmiastowej reakcji na błędy w ocenianiu wszystkich prac, podczas gdy 

w tradycyjnym sprawdzaniu weryfikacji podlega tylko pewien odsetek prac”. Aż 67% badanych 

uważa stwierdzenie, że e-ocenianie to strata czasu za niezgodne z ich przekonaniami. Badani 

dostrzegają wiele nowych możliwości jakie przynosi e-ocenianie: „możliwość sprawnego 

przeglądania i porównywania rozwiązań jednego rodzaju zadań pozwala na skoncentrowanie się 

na jego specyfice i obiektywizuje ocenę, proces sprawdzania jest sprawniejszy i mniej 

męczący”. Zwraca jednak uwagę spora grupa nie mających opinii w żadnej z powyższych 

kwestii. Jednak ci, którzy mają wyrobioną opinię na temat e-oceniania, wierzą, że system może 

przyczynić się do szeroko rozumianej poprawy systemu egzaminów zewnętrznych.  

Wiedza na temat systemu informatycznego do e-oceniania uzyskana podczas szkoleń oraz sesji 

oceniania pozwala egzaminatorom na wydanie subiektywnej oceny na temat potencjalnego 

wdrożenia e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych. Ponad połowa egzaminatorów 

(58%) jest zdania, że e-ocenianie powinno zostać wprowadzone do systemu egzaminów 

zewnętrznych, zaś zaledwie 9% badanych było przeciwnego zdania. Co trzeci badany nie 

potrafił ustosunkować się jednoznacznie do tego zagadnienia. 
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Wykres 3.  Czy uważa Pan/i, że e-ocenianie powinno zostać wprowadzone do systemu egzaminów 

zewnętrznych, czy też nie? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 
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3.4. Użyteczność produktów projektu w zakresie planowanego wdrożenia 

systemu e-oceniania i jego wpływu dla polskiego systemu egzaminów 

zewnętrznych 

 

3.4.1. Zapewnienie jakości oceniania 

Jeden z celów szczegółowych projektu zakłada wdrożenie systemu zapewniania jakości 

oceniania. Służy temu wewnętrzny, tj. wkomponowany w system Scoris system kontroli jakości. 

Zawiera on różnorodne komponenty mające przyczynić się do zagwarantowania wysokiej jakości 

oceny prac egzaminacyjnych. Jednym z elementów systemu kontroli jakości są zestawy zadań: 

ćwiczeniowe i kwalifikacyjne. Każdy egzaminator musi poprawnie ocenić konkretną liczbę 

zestawów kwalifikacyjnych (w sesji e-oceniania MMA z sierpnia 2012 r. były to trzy zestawy). 

Niezwykle ważnym komponentem systemu jakości oceniania są zadania kontrolne zwane 

również „ziarenkami”. System Scoris losowo podsuwa zadania kontrolne egzaminatorom, dzięki 

czemu występuje bieżąca kontrola jakości. Egzaminatorzy są świadomi, że oprócz prawdziwych 

zadań egzaminacyjnych rozwiązują także zadania kontrolne, dzięki czemu rzetelniej wykonują 

swoje obowiązki. System Scoris automatycznie dosuwa od sprawdzania prac egzaminatora, 

który niepoprawnie ocenił dwa kolejne zadania kontrolne lub niepoprawnie ocenił łącznie trzy 

zadania kontrolne. Dzięki systemowi Scoris, PZE mają możliwość bieżącego wglądu do prac 

ocenianych przez egzaminatorów, tym samym mają możliwość „ręcznego” odsunięcia 

nierzetelnych egzaminatorów od pracy3. W efekcie w systemie e-oceniania monitorowanie pracy 

egzaminatorów odbywa się w czasie rzeczywistym a nie, jak w egzaminowaniu tradycyjnym, po 

zakończonym procesie oceny. Przy czym w systemie tradycyjnym weryfikowane jest ok. 2% 

prac, podczas gdy w ramach e-oceniania weryfikacja dotyczy jednakowo wszystkich 

oceniających. Jak zauważyła przedstawicielka Zespołu wdrożeniowego: 

„Weryfikujemy oczywiście gdzieś na poziomie 10 procent, czyli to jest niezbyt wiele przy 

dużych populacji. W momencie, kiedy pojawiają się wglądy do prac i wychodzą nam 

błędy. Wtedy musimy wyciągnąć wszystkie prace z tego ośrodka, czyli 1000 i po fakcie, 

mam nadzieję, że często przed wydaniem świadectw, trzeba wszystkie prace 

przeglądać. Musimy zatrudnić ludzi do tego, zapłacić im za to, wykonać ogromną 

pracę.” [IDI ZW 2] 

Jakość oceniania wzrosła także dzięki możliwości specjalizowania się egzaminatorów 

w określonej grupie zadań: 

„Egzaminatorzy bardzo sobie cenili fakt, że mogą wybierać do oceniania grupę zadań, 

bo oceniali ich więcej i nie musieli uczyć się całego modelu. Właściwie we wszystkich 

dokumentach, które mamy od koordynatorów po egzaminatorów wszyscy bardzo 

podkreślają, że specjalizacja dla grupy zadań zwiększa i szybkość oceniania i jakość 

oceniania.” [IDI ZW 2] 

Dodatkowo specjalizowanie się egzaminatora w określonych zadaniach sprawia, że znika: 

„tzw. efekt halo, czyli jak sprawdza całą pracę i widzi pierwsze zadanie idealne, drugie 

zadanie idealne, trzecie idealne, a trochę dalej słabsze, to… A tutaj nie ma tego, on ma 

                                                
3 Jak już wspomniano, 8,4% badanych e-egzaminatorów uczestniczących w sesji e-oceniania 
zostało odsuniętych od oceniania na skutek błędnego ocenienia zadań kontrolnych 
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tylko ten kawałek ocenić i nie ogląda nic więcej, bo system mu tylko te wysyła, 

w których się specjalizuje.” [IDI ZW 1] 

Wspomnieć należy także o tym, że e-ocenianie usuwa „efekt koordynatora”: 

„[dziś] jest ustalany schemat punktowania i on zostaje przekazywany do komisji 

egzaminacyjnych, które przez koordynatorów przekazują to kolejnym etapem 

przewodniczącym a ci kolejnym etapem przekazują to egzaminatorom (…). W e-

ocenianiu prace są „zmiksowane”, to znaczy egzaminator, który sprawdza prace 

w Łodzi, dostaje prace, które są pisane przez zdającego np. w Gdańsku, czy 

w Jaworznie, czy w jakiejkolwiek innej komisji, w związku z czym zdecydowanie jest 

wyrugowany ten element związany z symptomem już nawet nie egzaminatora, ile 

komisji. Koordynator i przewodniczący jest też człowiekiem, przekazuje słowo pisane, 

które jest literalnie zapisane, ale jest wyjaśniane obszerniejszymi komentarzami, 

wypowiadanymi przez człowieka, w związku z czym jest możliwy „syndrom komisji 

egzaminacyjnej”, który e-ocenianie ma szansę zdecydowanie zredukować”. [IDI 6] 

Nie bez znaczenia dla zapewnienia jakości oceniania ma wbudowany w system Scoris bogaty 

moduł raportowania, umożliwiający bieżący oraz w dowolnych cyklach monitoring i analizę 

całego procesu oceniania, w tym tempo prac, dokładność stosowania schematu oceniania, 

postęp, czas czasu oceniania poszczególnych zadań,  oraz wiele innych, przydatnych z punktu 

widzenia zarządzania sesją oraz z punktu widzenia doskonalenia narzędzia i systemu. 

Powyższe komponenty wpływają pozytywnie na jakość oceniania, co jak pokazano wcześniej, 

w opinii uczestników badania jakościowego, system zapewniania jakości poprzez zadania 

kontrolne (tzw. ziarenka) stanowi jedną z ważniejszych zalet e-oceniania. Ta opinia jest 

podzielana również przez przeszkolonych egzaminatorów, o czym świadczą wyniki 

przeprowadzonego badania kwestionariuszowego.  

W opinii uczestników szkolenia, utajone zadania kontrolne pojawiające się podczas e-oceniania 

w dużym stopniu podnoszą jakość oceniania – przy czym 16,3% uważa, że dzieje się tak 

w bardzo dużym stopniu, a 45,8%, że w dużym. W opinii 11,8% zadania kontrolne zadania 

kontrolne tylko w małym stopniu lub  w ogóle nie wpłynęły na poprawę jakości sprawdzania 

prac. Zbliżony rozkład odpowiedzi egzaminatorów uzyskano prosząc o ocenę przydatności zadań 

kontrolnych jako kryterium oceny jakości pracy e-egzaminatorów – przydatność tę dostrzega 

86,3%, choć różne jest nasilenie tych pozytywnych opinii. 

Wykres 4. Jak ocenia Pan/i przydatność zadań kontrolnych jako kryterium oceny pracy e-

egzaminatorów?  

 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 
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Całościowa ocena wbudowanego w program Scoris systemu kontroli jakości, obejmująca 

kwalifikowanie do oceniania oraz tzw. proces kontrolny (losowe wysyłanie zadań kontrolnych do 

oceny – tzw. „ziarenka”) jest pozytywna. W pełni pozytywną ocenę odnoszącą się do systemu 

kontroli jakości posiada 17,6% ankietowanych, 45% zadeklarowało pozytywną ocenę, zaś 

28,9% jest zdania, że system kontroli działa raczej dobrze. Pozostałe 8,6% wydało negatywną 

ocenę systemu kontroli jakości wbudowaną w system Scoris. Taki wynik pozwala uznać, że 

zaproponowany system e-oceniania egzaminów zewnętrznych wpływa pozytywnie na jakość 

pracy egzaminatorów. Ścisła kontrola poprawia rzetelność oceniania arkuszy egzaminacyjnych, 

z uwagi na świadomość egzaminatorów o możliwości odsunięcia ich od e-oceniania po błędnej 

ocenie zadań kontrolnych. 

 

3.4.2. Ocena systemu do e-oceniania 

E-egzaminatorzy jako osoby posiadające praktyczne doświadczenie w obsłudze programu do e-

oceniania wyrazili swoją ogólną ocenę strony technicznej programu Scoris. W opinii zaledwie co 

dziesiątego e-egzaminatora (11,7%) podczas sesji e-oceniania nie wystąpiły żadne problemy, 

zaś zdaniem 13,4% e-egzaminatorów system spisywał się dobrze, a ewentualne problemy były 

rozwiązywane przez osoby do tego wyznaczone. Co ważne, sesję nie zakłóconą przez problemy 

techniczne zadeklarowało prawie trzech na dziesięciu e-egzaminatorów uczestniczących w sesji 

e-oceniania arkuszy maturalnych, zaś tylko 8,1 % e-egzaminatorów sesji gimnazjalnej 

podzielało powyższą opinię. Pracę systemu jako dobrą, m.in. dzięki bieżącemu rozwiązywaniu 

wszelkich problemów przez PZE, helpdesk oraz informatyków, oceniło aż trzech na dziesięciu e-

egzaminatorów maturalnych i tylko co dziesiąty e-egzaminator gimnazjalny. Oznacza to, iż e-

egzaminatorzy, którzy uczestniczyli w sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki 

w 2012r., odnotowali większą liczbę problemów technicznych, niż uczestnicy drugiej sesji.  

Pozostałe osoby spośród ogółu e-egzaminatorów zadeklarowały, że podczas pracy z systemem 

do e-oceniania napotkały na różne problemy. Najczęściej deklarowano problemy z logowaniem 

do systemu (65,4% wskazań e-egzaminatorów) oraz ogólne zakłócenie pracy systemu Scoris 

przez problemy techniczne (55,3%). Zależność pracy systemu od łącza internetowego stanowiła 

problem dla 38,3% e-egzaminatorów, zaś trzech na dziesięciu ankietowanych (30,9%) oceniło 

pracę systemu jako dobrą, z wyłączeniem sytuacji pobierania arkuszy do sprawdzenia 

z serwerów. Zdaniem 4% e-egzaminatorów pomimo ogólnego dobrego działania systemu 

pojawiły się problemy z kontaktem z PZE, zaś 14,1% e-egzaminatorów wskazało na inne 

problemy. Najczęściej twierdzono, że system działał bardzo wolno oraz serwer często ulegał 

zawieszeniu, co najprawdopodobniej było efektem nieprzystosowania do jednoczesnego 

użytkowania przez znaczną liczbę egzaminatorów. E-egzaminatorzy sesji gimnazjalnej 

najczęściej zetknęli się z problemem podczas logowania do systemu oraz zaobserwowali, że 

problemy techniczne zakłócały pracę w systemie Scoris. Pozostałe problemy nie wpływały tak 

znacząco na sesję e-oceniania, jednak w opinii e-egzaminatorów gimnazjalnych były 

odczuwalne. E-egzaminatorzy sesji maturalnej nie dostrzegli tak dużych problemów jak ich 

koledzy z sesji gimnazjalnej. Najczęściej wymienianym przez e-egzaminatorów maturalnych 

mankamentem sesji była zależność pracy systemu od łącza internetowego oraz ponownie 

problemy z logowaniem, jednak nie był to problem aż tak uciążliwy, jak w przypadku e-

egzaminatorów gimnazjalnych. Mniej przychylna opinia na temat strony technicznej e-oceniania 

występująca u e-egzaminatorów gimnazjalnych spowodowana jest problemami technicznymi, 

które miały miejsce podczas sesji e-oceniania, w której uczestniczyli.  
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Wykres 5. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje Pana/Pani doświadczenia związane ze stroną 

techniczną e-oceniania?  

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n= 1685) 

 

Poproszono badanych o wydanie opinii na temat szybkości działania systemu. Pomimo, iż aż 

69,7% ogółu badanych uważa system za szybki (w zróżnicowanym stopniu), okazało się, że 

występuje różnica opinii dotycząca tej kwestii pomiędzy e-egzaminatorami a egzaminatorami nie 

mającymi jeszcze doświadczenia praktycznego w e-ocenianiu. Egzaminatorzy, którzy nie 

uczestniczyli dotychczas w sesji e-oceniania są zdania, iż system działa szybko (84,1% 

wskazań), zaś w przypadku e-egzaminatorów taką opinię podziela tylko co drugi praktyk e-

oceniania (48%). 
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Wykres 6. Jak ogólnie ocenia Pan/i szybkość działania systemu? 

  

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n= 4244) 

 

Istotny jest fakt, że gorszą opinię na temat szybkości pracy systemu posiadają egzaminatorzy, 

którzy uczestniczyli w sesji oceniającej prace gimnazjalne (60,5% wskazań na ocenę 

negatywną) oraz uczestniczący w obu sesjach (55%), podczas gdy 89% uczestników sesji 

maturalnej przyznało ocenę pozytywną. 

 

Wykres 7. Ocena szybkości działania systemu, uwzględniająca podział na uczestnictwo w konkretnej 

sesji e-oceniania. 

 

 Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=1685) 
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Sprawozdania Zespołu wdrożeniowego z przeprowadzenia sesji e-oceniania egzaminu 

gimnazjalnego z matematyki (z 11 października 2013), zawiódł sam system. Okazał się on 

bowiem nieprzygotowany do jednoczesnego działania tak dużej liczby użytkowników. Zespół 

doraźnie zaradził problemowi, ustalając indywidualne zasady łącznie się poszczególnych 

egzaminatorów z systemem i ostatecznie sesja trwała zaledwie jeden dzień dłużej w stosunku 

do założonego planu, jednak w odczuciu znacznej części egzaminatorów, jak widać to 

w wynikach ankiety, stanowiło to istotną wadę.  

W rezultacie również rozmówcy w wywiadach indywidualnych wyrażali obawy co do sprawności 

systemu, często nie mając wiedzy o prawdziwej przyczynie problemów: 

„stan techniczny serwerów, który musi być weryfikowany, przetestowany przed 

rzeczywistą sesją. (…) ta sesja związana z egzaminem gimnazjalnym, (…) 

przepustowość tych serwerów była dramatyczna, praca, która mogła być wykonana 

w 10 minut, wykonywana była 4 godziny, z racji tego, że serwery nie wytrzymywały 

obciążenia jednorazowo taką liczbą egzaminatorów logujących się do aplikacji 

i usiłujących pobrać, wysłać, przesłać, ocenić rozwiązanie.” [IDI 6] 

Jak już stwierdzono, problem dotyczy samego systemu, co jest o poważniejszym problemem niż 

gdyby chodziło o serwery. System – przypomnijmy, że zakupiony w poprzednim projekcie – jest 

jeszcze na gwarancji, która jednak wygasa z końcem bieżącego roku. Zespół wdrożeniowy 

natychmiast po ujawnieniu się problemu podjął działania na rzecz wyegzekwowania poprawy 

wydajności systemu, prace trwają (do kwestii tej powrócimy w rozdziale dotyczącym ryzyka). 

W kontekście problemów z wydajnością systemu uczestnicy panelu ekspertów zgłosili sugestię 

rozdzielenia w przyszłości systemu komunikacji pomiędzy uczestnikami sesji od samego 

systemu oceniania. 

Zarówno szybkość działania systemu, jak i czytelność zeskanowanych arkuszy świadczy 

o efektywności e-oceniania. Istotnym czynnikiem mówiącym o potencjalnej efektywności są 

również koszty, które zostały poniesione. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania 

wymagało nakładu czasu i pracy ekspertów wielu dziedzin. Zdaniem dziewięciu na dziesięciu 

badanych (90,7%) poniesione koszty wpłynęły pozytywnie na efektywność systemu. Tylko 

jeden na dziesięciu przeszkolonych egzaminatorów był odmiennego zdania, twierdząc, że 

poniesione koszty były nieadekwatne do osiągniętych rezultatów.  

Podczas sesji e-oceniania poprawkowej matury z matematyki z sierpnia 2012 r., pierwszy dzień 

e-oceniania miał miejsce w ośrodku e-oceniania, zaś podczas kolejnych dni arkusze były 

sprawdzane zdalnie. Ośrodek e-oceniania oferował bieżące wsparcie informatyczne dla e-

egzaminatorów. Prawie połowa e-egzaminatorów uczestniczących w sesji e-oceniania matury 

z matematyki (46,9%) oceniła oferowane wsparcie informatyczne jako pełne, 37,5% oceniło 

wsparcie jako wystarczające, zaś 13,5% jako raczej wystarczające. Oznacza to, że tylko 2,1% 

e-egzaminatorów maturalnych nie było zadowolonych z oferowanego wsparcia deklarując 

negatywną ocenę. E-egzaminatorzy matury z matematyki mieli możliwość doświadczenie e-

oceniania w dwóch otoczeniach: w ośrodku e-oceniania oraz zdalnie, np. w domu. W opinii 

45,5% e-egzaminatorów maturalnych ocenianie w ośrodku jest bardziej korzystnym 

rozwiązaniem, ponieważ występuje możliwość bieżących konsultacji kwestii merytorycznych 

podczas sprawdzania prac. Zdaniem 41,1% e-egzaminatorów maturalnych bardziej atrakcyjne 

jest zdalne ocenianie arkuszy, pozwala bowiem na samodzielne wyznaczenie tempa i czasu 
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pracy, zaś 13,5% badanych ze wskazanej grupy nie potrafiło jednoznacznie określić 

najkorzystniejszego rozwiązania.  

Ogólnie możliwość sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych zdalnie, np. w domu za raczej dobre 

i bardzo dobre rozwiązanie uznaje ¾ badanych egzaminatorów (odpowiednio: 37,2% i 38,1%), 

a zaledwie 7,9% respondentów nie zaaprobowało nowego rozwiązania.  Powyższy wynik 

stanowi jeden z wielu dowodów na użyteczność e-oceniania. 

Zdalne ocenianie wymaga jednak sprawnego działania systemu na prywatnych komputerach 

egzaminatorów. W opinii 89,4% respondentów, system sprawnie funkcjonował na prywatnych 

komputerach egzaminatorów, zaś pozostałe 10,6% egzaminatorów wskazało na złe działanie 

systemu lub niedziałanie całkowite. Można przypuszczać, że wpływ na negatywną ocenę 

systemu mogą mieć parametry oraz eksploatacja sprzętu komputerowego. Jednak zgromadzone 

dane wskazują, że ani stopień eksploatacji sprzętu komputerowego, ani rodzaj i przepływ łącza 

internetowego nie wpływa na funkcjonowanie systemu informatycznego do e-oceniania. 

Oznacza to, że problem tkwi w samym systemie bądź serwerach odpowiedzialnych za 

prawidłową pracę programu Scoris.  
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Tabela 2. Wpływ czynników technicznych sprzętu komputerowego oraz Internetu na ocenę 

funkcjonowania systemu Scoris. 

 Czy system informatyczny do e-oceniania sprawnie funkcjonował 
na Pana/i prywatnym komputerze? 

 

Niedziałanie 
systemu 

1 2 3 4 

W pełni 

sprawne 
funkcjo-

nowanie 

Ogółem 

T
y
p
 k

o
m

p
u
te

ra
 Komputer 

stacjonarny 1,1% 4,4% 4,9% 11,2% 25,7% 52,7% 100% 

Laptop 

 
1,2% 5,0% 4,2% 9,9% 24,2% 55,5% 100% 

Notebook 

 
1,7% 9,9% 5,0% 6,6% 27,3% 49,6% 100% 

Ogółem 1,2% 4,9% 4,4% 10,2% 24,8% 54,4% 100% 

Il
e
 l
a
t 

m
a
 k

o
m

p
u
te

r?
 Mniej niż 

rok 
1,3% 7,8% 5,9% 9,4% 23,2% 52,3% 100% 

Rok 2,5% 9,8% 5,0% 8,3% 20,1% 54,4% 100% 

Dwa lata 0,7% 5,1% 4,2% 9,6% 23,7% 56,7% 100% 

Trzy lata 1,0% 4,1% 5,1% 10,6% 24,8% 54,4% 100% 

Cztery lata 

lub więcej 
1,2% 3,4% 3,6% 11,1% 27,1% 53,5% 100% 

Ogółem 1,2% 4,9% 4,4% 10,2% 24,8% 54,4% 100% 

S
w

o
b
o
d
a
 o

g
lą

d
a
n
ia

 

se
ri
a
li 

w
 I

n
te

rn
e
ci

e
  

Tak 1,3% 5,5% 4,4% 9,8% 22,5% 56,5% 100% 

Tak, jednak 

często się 

zacina 
0,9% 2,2% 4,6% 11,6% 32,3% 48,5% 100% 

 

Nie 
1,2% 4,1% 4,6% 12,4% 36,1% 41,5% 100% 

Ogółem 1,2% 4,9% 4,4% 10,2% 24,8% 54,4% 100% 

D
o
st

a
w

ca
 I

n
te

rn
e
tu

 Operator 

telewizji 

kablowej 

1,3% 4,2% 5,0% 10,3% 25,6% 53,6% 100% 

GSM (Plus, 

Orange, T-

mobile, 

PLAY) 

1,6% 5,7% 5,4% 10,6% 24,7% 51,9% 100% 

Neostrada, 

Netia 
1,1% 4,7% 4,5% 10,8% 23,5% 55,6% 100% 

Inne 1,1% 6,3% 2,5% 8,7% 26,0% 55,5% 100% 

Ogółem 1,2% 4,9% 4,4% 10,2% 24,8% 54,4% 100% 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 
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E-egzaminatorzy mogli korzystać z wsparcia technicznego do obsługi programu do e-oceniania. 

71,6% e-egzaminatorów nie miało żadnych problemów z obsługą programu Scoris, nie 

potrzebowało więc korzystać ze wsparcia. Co dziesiąty e-egzaminator (10,8%) korzystał 

z pomocy Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, zaś 17,6% badanych e-egzaminatorów 

korzystało z pomocy Helpdesku. Powyższe wyniki wskazują na „przyjazność” programu dla 

użytkowników.  

Wykres 8. Czy potrzebował/a Pan/i wsparcia technicznego do obsługi aplikacji do e-oceniania? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=1685) 

 

System informatyczny do e-oceniania wyposażony jest w aplikację HESK, która stanowi bazę 

wiedzy dostępną „od ręki” egzaminatorom, ale również umożliwia komunikację z Helpdeskiem. 

Podczas badania kwestionariuszowego, e-egzaminatorzy zostali poproszeni o wydanie opinii na 

temat działalności aplikacji HESK jako platformy kontaktu z Helpdeskiem. Większość e-

egzaminatorów posiadają pozytywną opinię na temat funkcjonalności aplikacji HESK jaką jest 

możliwość komunikacji z Helpdeskiem. Zaledwie niewielki odsetek praktyków e-oceniania 

zadeklarował negatywną ocenę, zaś jeden na pięciu określił ją jako ani dobrą, ani złą.  Drugim 

kanałem komunikacyjnym zaoferowanym e-egzaminatorom było wsparcie telefoniczne. E-

egzaminatorzy ocenili telefoniczną komunikację z Helpdeskiem jako raczej poprawną, jednak co 

trzeci e-oceniający nie zadeklarował żadnej oceny. Zestawienie obu metod kontaktu 

z Helpdeskiem wskazuje, że komunikacja z pomocą aplikacji HESK jest dla lepiej postrzegana.  
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Wykres 9. Jak ocenia Pan/i telefoniczną komunikację z Helpdeskiem oraz działanie aplikacji HESK jako 

platformy komunikacji z Helpdeskiem. 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n= 1685) 

 

E-egzaminatorzy w trakcie sesji e-oceniania mogli zgłosić błąd lub problem do Helpdesku. 

Istotną kwestią był czas reakcji na zgłoszenie. W ocenie 22,4% e-egzaminatorów czas reakcji 

Helpdesku był bardzo szybki, 39,8% e-egzaminatorów oceniło reakcję jako szybką, zaś 27,2% 

jako raczej szybką. Reakcję Helpdesku na zgłoszenie jako raczej powolną oceniło 4% e-

egzaminatorów, zaś jako powolną i bardzo powolną wskazało po 3,3% e-oceniających. 

Niezadowoleni z czasu reakcji Helpdesku e-egzaminatorzy argumentują swoją ocenę bardzo 

długim oczekiwaniem na odpowiedź, uzyskane odpowiedzi wydawały się nieadekwatne do 

zadanych pytań oraz numer telefonu do Helpdesku często był zajęty lub nikt nie odbierał.  

Zdaniem prawie co trzeciego egzaminatora komunikacja z Helpdeskiem za pomocą aplikacji 

HESK jest efektywniejsza niż za pośrednictwem telefonu (14,5% wskazań). Ponad połowa 

badanych (54,1%) nie potrafiła opowiedzieć się za żadnym z dostępnych rozwiązań. 

Program do e-oceniania posiada wbudowany system podpowiedzi i pomocy dostępny 

egzaminatorom podczas sprawdzania prac. Co czwarty egzaminator ocenił w pełni pozytywnie 

ilość informacji zawartych w systemie, zaś co drugi wystawił ocenę nieznacznie niższą. Ocenę 

negatywną (zróżnicowany poziom) wydało zaledwie 3,7% badanych. Powyższe dane pozwalają 

wnioskować, że oferowana baza wiedzy jest - w ich subiektywnej ocenie, kompletna. 
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Wykres 10. Opinie na temat przyjazności systemu do e-oceniania dla jego użytkowników.  

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Użytkownicy oceniają system jako przyjazny, o czym świadczą m.in. opinie dotyczące prostoty 

obsługi. Zdaniem co drugiego przeszkolonego egzaminatora program jest bardzo łatwy 

w użyciu, jako łatwy w obsłudze został uznany przez 41,3% egzaminatorów, zaś 5,9% 

badanych uznało program za raczej łatwy. Równie dobre oceny dotyczą menu aplikacji Scoris, 

a konkretnie jego przystępności i łatwości w obsłudze. Prawie co drugi badany ocenił menu jako 

bardzo czytelne, 44,1% egzaminatorów określiło menu programu jako czytelne, zaś 6,4% 

oceniło je jako raczej czytelne. Szata graficzna programu Scoris uzyskała równie dobre recenzje 

jak sama funkcjonalność programu – jej aprobatę zadeklarowało łącznie 98,8% egzaminatorów, 

co oznacza, że niewiele ponad 1% badanych nie jest zadowolonych z szaty graficznej programu 

do e-oceniania.  

Również w badaniu jakościowym pojawiało się wiele pozytywnych opinii o łatwości obsługi 

systemu: 

„Narzędzie wydaje mi się bardzo proste w obsłudze z poziomu egzaminatora, wydaje mi 

się równie nietrudne z poziomu przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Nie 

umiem powiedzieć, jak to jest z poziomu koordynatora, bo w takim poziomie nie 

pracowałam, ale współpracując z koordynatorami odnoszę wrażenie, że to jest 

nietrudne. Aplikacja jest bardzo intuicyjna, nietrudna w obsłudze, ikonki są czytelne, 

możliwości, jakie są stwarzane w używaniu tego narzędzia, są czytelne, podręczniki są 

dobrze opracowane i wszystko pracuje bardzo przyzwoicie.” [IDI 6] 

„uważam to narzędzie za przyjazne (…), zapewnia bardzo dobre warunki do oceniania. 

Interface jest przyjazny, jest łatwy w poznaniu i nauczeniu się korzystania z tego 

systemu. (…) ma jeszcze zalety, jak w przypadku oceny prac z języka polskiego, kiedy 

można powiększyć fragmenty tekstu, czego nie można było zrobić podczas oceniania na 

papierze.” [IDI 1] 

„po szkoleniu wcale nie bardzo długim jesteśmy w stanie dosyć sprawnie to obsługiwać, 

jest to przyjazny, łatwy bardzo w obsłudze. Myślę, że naprawdę wiele rzeczy nawet 
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samemu tam odkryć bez jakiegoś specjalnego szkolenia. Bardzo prosta do obsługi 

platforma.” [IDI 3] 

Przejrzystość programu i łatwość obsługi stanowi istotny aspekt dla potencjalnych 

użytkowników. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że program informatyczny do e-oceniania 

jest przyjazny dla użytkowników i otrzymuje ich aprobatę.  

 

3.4.3. Korzyści ze stosowania systemu 

Egzaminatorzy szacując jakiego typu efekty przyniesie wdrożenie systemu informatycznego do 

e-oceniania najczęściej wskazywali na odpowiedź „w większości pozytywne, ale również 

częściowo negatywne efekty” (52,1%). Zdaniem prawie co piątego badanego (18,9%) 

wdrożenie e-oceniania przyniesie „w równym stopniu pozytywne i negatywne efekty”, zaś 

w opinii 14,3% ankietowanych będą to „wyłącznie pozytywne efekty”. Co dziesiąty badany 

(11,1%) nie posiadał jednoznacznej opinii na temat potencjalnych efektów wdrożenia systemu 

informatycznego do e-oceniania. 

Egzaminatorzy deklarujący negatywne efekty wdrożenia systemu do e-oceniania obawiają się 

braku możliwości wykrycia niesamodzielności pracy ucznia oraz rozbieżności oceny arkuszy 

spowodowanej brakiem możliwości konsultacji z innymi egzaminatorami. Na te aspekty zwracali 

też niektórzy rozmówcy wywiadów indywidualnych. Kwestia ta dyskutowania była także podczas 

panelu ekspertów – okazało się, że Zespół Wdrożeniowy, na skutek pojawiających się już 

wcześniej obaw w tej kwestii, dokonał analizy problemu i ma już propozycję rozwiązania 

(przesyłanie prac z tej samej sali egzaminacyjnej do jednego egzaminatora). 

W opinii przeszkolonych egzaminatorów uczestniczących w sesji e-oceniania egzaminu GM lub/i 

MMA system przyczynia się do rozwiązania/ zminimalizowania istniejących wcześniej problemów 

z ocenianiem zewnętrznym: 

 w ocenie siedmiu na dziesięciu (71%) e-egzaminatorów zdecydowanie rozwiązuje 

problem odpowiedzialności za oryginały arkuszy, który dotychczas spoczywał na 

egzaminatorach; 

 w opinii 44% e-egzaminatorów całkowicie został wyeliminowany problem związany  

z tym, że sprawdzanie prac odbywa się wyłącznie w określonych porach dnia, zaś 

zdaniem 33,8% praktyków e-oceniania nowy system raczej rozwiązuje istniejący 

problem; 

 z perspektywy 78,3% e-egzaminatorów, e-ocenianie wyeliminowało całkowicie problem, 

jakim było czasochłonne wypełnianie kart odpowiedzi. 

Egzaminatorzy poproszeni o wytypowanie grupy, która najbardziej skorzysta na wdrożeniu 

systemu do e-oceniania, najczęściej wskazywali decydentów systemu edukacji (26,4%). 

Zdaniem 18,5% badanych, to sami egzaminatorzy najbardziej skorzystają na wdrożeniu e-

oceniania, zaś w opinii 13,7% ankietowanych grupę, która odniesie największą korzyść, 

stanowią uczniowie. Niewielka część ankietowanych (2,7%) uważa, że będzie to inna grupa, 

w tym zwłaszcza firmy informatyczne wraz z osobami w nich zatrudnionymi, które będą 

zajmowały się obsługą systemu. Znaczna część badanych nie posiada jednak wyrobionego 

zdania na temat grupy osób, która odniesie największą korzyść z wdrożenia systemu 

informatycznego do e-oceniania. 
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Wykres 11. Kto Pana/i zdaniem najbardziej skorzysta na wdrożeniu systemu do e-oceniania?  

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

W badaniu jakościowym jako główni beneficjenci nowego systemu wskazywani byli natomiast 

uczniowie: 

„Myślę, że przede wszystkim uczeń, szkoła, bo chodzi o jakość oceniania, o rzetelną 

ocenę i tu na pewno widzę przełożenie na lepsze ocenianie, mniejszą liczbę błędów, 

a to bezpośrednio dotyka ucznia, jego rodzica, szkołę. Po drugie egzaminatorzy, którzy 

mogą w domu pracować, mogą dostosować godziny pracy, mogą być specjalistami 

w konkretnym zadaniu.” [IDI 2] 

„Myślę, że uczeń tu jest najważniejszy. (…) myślę, że możemy osiągnąć nawet jeszcze 

wyższą porównywalność [niż w ocenianiu tradycyjnym], ze względu na to, że ciągle 

można wglądać do procesu sprawdzania i na bieżąco reagować. Oprócz tego na 

egzaminie, wydaje mi się, że spędzą mniej czasu. Opadną dojazdy, koszty związane 

z dojazdami. Nie ma tylu papierów do wypełniania.” [IDI 4] 

„Myślę, że w takiej kolejności: zdający, bo oni są odbiorcą tej usługi, później 

nauczyciele-egzaminatorzy, ponieważ będą mieli możliwość oceniania w domu, czyli 

będą mieli lepsze warunki, odpada kwestia dojazdu do miejsc oceniania, odpada 

konieczność organizowania ośrodków oceniania. (…) Ale myślę, że ministerstwo, jako 

odbiorca wyników egzaminacyjnych, bo można stworzyć w tym systemie odpowiednie 

raporty które będą dostarczać informacji zwrotnej o wynikach egzaminu - czyli 

dostępność do wyników egzaminacyjnych.” [IDI 1] 

Z punktu widzenia egzaminatorów, najważniejszymi korzyściami odnotowanymi po wdrożeniu e-

oceniania będzie możliwość decydowania o porze sprawdzania prac zdających oraz możliwość 

zdalnego oceniania np. z domu. Wyeliminowanie pracy biurokratycznej i odpowiedzialności za 

prace zdających oraz możliwość specjalizacji w ocenianiu poszczególnych zadań lub grupy zadań  

również zostały uznane za istotne korzyści e-oceniania. Badani widzą w e-ocenianiu szansę na 

podniesienie kontroli jakości pracy egzaminatorów. Nowy system sprawdzania prac zakłada 

bieżącą kontrolę rzetelności oceniania arkuszy poprzez zadania kontrolne, co zyskało aprobatę 

uczestników szkoleń przygotowujących do e-oceniania. Warto podkreślić, że w opinii 
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egzaminatorów, e-ocenianie zwiększy anonimowość prac. Egzaminator nie ma dostępu do 

danych ani ucznia, ani szkoły, do której uczęszczał, dzięki czemu wzrośnie nie tylko 

anonimowość prac, ale również obiektywizm sprawdzających.  

Wykres 12. Jakie Pana/i zdaniem korzyści zostaną odnotowane w wyniku wdrożenia e-oceniania do 

praktyki egzaminacyjnej? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

 

E-egzaminatorów poproszono o wydanie ogólnej opinii dotyczącej systemu e-oceniania. 

Dziewięciu na dziesięciu e-egzaminatorów (91%) wystawiło systemowi e-oceniania dobrą 

ocenę, zaś co szósty (16%) przyznało ocenę bardzo wysoką.  
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Wykres 13. Jaka jest Pana/i ogólna opinia na temat systemu e-oceniania? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=2560) 

 

Całkowicie negatywną ocenę systemu e-oceniania zadeklarowało tylko 1,1% e-egzaminatorów. 

Negatywne oceny podyktowane były głównie problemami technicznymi, które pojawiły się 

podczas e-oceniania. 

 

3.4.4. Szkolenia 

Jednym z celów szczegółowych realizowanego projektu jest przygotowanie kadry do e-oceniania 

prac egzaminacyjnych z matematyki na dwóch poziomach: gimnazjalnym oraz maturalnym. 

W ramach realizacji wymienionego celu przeprowadzono szkolenia przygotowujące do e-

oceniania przeznaczone dla egzaminatorów. Nadrzędnym celem szkolenia było zapoznanie 

egzaminatorów z obsługą programu Scoris Assessor (R), przy którego pomocy odbywa się e-

ocenianie.   

Pierwsi egzaminatorzy, którzy ukończyli szkolenie uczestniczyli w sesji e-oceniania prac 

egzaminacyjnych z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 

2012 r. oraz w sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu gimnazjalnego z matematyki 

w sesji głównej w kwietniu 2013 r.  

Zdaniem 96,5% badanych, czas poświęcony na szkolenia był wystarczający do opanowania 

podstawowych funkcjonalności programu Scoris. Równie wielu respondentów (95,8%) 

wskazuje, że wystarczający był czas przeznaczony na ćwiczenia w e-ocenianiu. Oznacza to, że 

trenerzy poświęcili wystarczająco dużo czasu na ćwiczenia praktyczne, co docenili przeszkoleni 

egzaminatorzy.  

Szkolenie odbywało się w dwóch trybach: stacjonarnym oraz on-line. Komunikacja 

z prowadzącym szkolenie w ramach obu trybów jest niezwykle istotna, dlatego też poproszono 

przeszkolonych egzaminatorów o ocenę tej komunikacji. Zarówno podczas szkolenia 

stacjonarnego, jak i szkolenia on-line, komunikacja z prowadzącym odbywała się 

bezproblemowo, czego dowodem są bardzo wysokie oceny przyznane przez respondentów. 

W przypadku szkolenia stacjonarnego, siedmiu na dziesięciu badanych oceniło komunikację 

zdecydowanie dobrze, zaś co czwarty – raczej dobrze (odpowiednio: 71,7% i 25%). 

Komunikacja z prowadzącym podczas szkolenia w trybie on-line uzyskała równie wysoką ocenę 

- 62,5% wskazań respondentów dotyczyło zdecydowanie dobrej oceny, zaś 30,3% - raczej 

dobrej, aczkolwiek widoczna jest lekka przewaga komunikacji podczas szkoleń stacjonarnych.  
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Wykres 14. Jak ocenia Pan/i komunikację z prowadzącym w czasie szkolenia stacjonarnego oraz 

szkolenia on-line? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Dziewięciu na dziesięciu badanych (92,7%) zadeklarowało, że szkolenia spełniły oczekiwania, 

jakie każdy z ankietowanych posiadał przed przystąpieniem do tej części projektu. Satysfakcja 

z uczestnictwa w szkoleniach przygotowujących do e-oceniania uwidacznia się również 

w zdecydowanej aprobacie dla stwierdzenia „Udział w szkoleniu dał mi możliwość przyczynienia 

się do wdrożenia systemu e-oceniania, poprzez testowanie nowego systemu” wyrażonej przez 

prawie ośmiu na dziesięciu badanych (78,9%). Dziewięciu na dziesięciu respondentów (91,5%) 

uważa, że uczestnictwo w szkoleniu, i tym samym zapoznanie się z nowym programem 

pozwoliło na zdobycie nowych doświadczeń. Uzyskane wyniki są znacząco podobne do oceny 

szkolenia wydanej przez e-egzaminatorów.  

Egzaminatorzy, którzy uczestniczyli już w sesji e-oceniania zostali poproszeni o wyrażenie opinii 

na temat przygotowania do e-oceniania. Prawie połowa przeszkolonych e-egzaminatorów 

(49,9%) jest zadania, że szkolenie dobrze ich przygotowało do e-oceniania, zaś 47,1% e-

egzaminatorów uważa, że są bardzo dobrze przygotowani. Odmiennego zdania jest zaledwie 

0,8% e-egzaminatorów, twierdzących, że szkolenie nie wniosło żadnych nowych informacji do 

ówcześnie posiadanej wiedzy.  

O ocenę wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkolenia zapytano również egzaminatorów, 

którzy dotychczas nie uczestniczyli w sesji e-oceniania. Dziewięciu na dziesięciu (90,3%) 

przeszkolonych egzaminatorów uznało wiedzę przekazaną podczas szkoleń za użyteczną oraz 

w pełni użyteczną. Zaledwie 0,7% egzaminatorów, którzy jeszcze nie e-oceniali uznało 

przekazane informacje za nieprzydatne. Negatywne oceny są wynikiem braku wiary we 

wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania w życie. Z uwagi na fakt, że egzaminatorzy, 

którzy nie uczestniczyli w sesji e-oceniania nie mają odniesienia do pracy systemu 

w rzeczywistości, mogą wyłącznie określić swoje subiektywne opinie dotyczące przygotowania 
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do e-oceniania. Po przebytym szkoleniu, aż 95,6% egzaminatorów oceniających wyłącznie 

tradycyjnie uważa, że jest dobrze oraz zdecydowanie dobrze przygotowanych do e-oceniania. 

Znaczna część ogółu badanych (92,2%) po ukończeniu szkolenia planuje zostać 

egzaminatorem e-oceniania. 

Z uwagi na fakt, iż część przeszkolonych egzaminatorów uczestniczyła już w przynajmniej 

jednej z dwóch sesji e-oceniania, posiada doświadczenie pozwalające na porównanie informacji 

o programie do e-oceniania przekazywanych podczas szkoleń z praktyką. W związku 

z posiadanym doświadczeniem, zapytano e-egzaminatorów, w jakim stopniu sesja e-oceniania 

przeprowadzana zdalnie przebiegała zgodnie z wyobrażeniami po przebytym szkoleniu. Zdaniem 

co czwartego e-egzaminatora (24,6%) zdalne e-ocenianie było całkowicie zgodne z posiadanym 

wyobrażeniem, zaś dla co drugiego e-egzaminatora (51,5%) – raczej zgodne. Jednak co 

dziesiąty e-egzaminator (10,4%) uznał e-ocenianie za raczej niezgodne, zaś 5% e-

egzaminatorów uznało, że sesja e-oceniania przebiegała całkowicie niezgodnie z wyobrażeniami 

nt. zdalnego oceniania powstałymi po szkoleniu.  

Jeśli już mowa o szkoleniach, to należy odnotować, że w ramach projektu przygotowano 

programy szkoleń, scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne oraz materiały szkoleniowe – 

podręczniki i materiały do ćwiczeń. Wszystkie przygotowane materiały zostały poddane ocenie 

eksperckiej pod względem ich przejrzystości, czytelności i ogólnej poprawności oraz estetyki 

otrzymały one wysoką ocenę. Warte podkreślenia jest to, że opracowano cały zestaw 

materiałów – osobno dla egzaminatorów, przewodniczących zespołów, koordynatorów, 

menedżerów sesji, helpdesków oraz informatyków. Materiały te stanowić będą trwały dorobek 

projektu (nie eksponowany na liście produktów) i z powodzeniem mogą być wykorzystywane w 

przyszłości do dalszych szkoleń. Ważnym dorobkiem projektu jest także przeszkolona kadra 

trenerów. 

 

3.4.5. Inne produkty projektu 

Należy mieć na uwadze, że w ramach projektu powstały także inne produkty, z których część 

służyła przede wszystkim do usprawniania zarządzania projektem, część zaś dotyczyły 

zwiększenia sprawności oceniania. Przede wszystkim warto wymienić system OPOS – 

oprogramowanie rozwiązujące problem stosowania przez poszczególne OKE różnych systemów. 

OPOS bowiem umożliwia dwukierunkową wymianę danych pomiędzy OKE a systemem Scoris 

oraz umożliwia menedżerowi sesji ustawienie sesji e-oceniania w systemie Scoris. System działa 

poprawnie, choć może wymagać jeszcze bardziej zaawansowanych testów. 

Ważne są także opracowane procedury oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystanie 

oprogramowania Scoris. 

 

3.4.6. Wady i zalety e-oceniania vs ocenianie tradycyjne 

Istotną kwestią mówiącą o użyteczności e-oceniania jest skonfrontowanie nowego systemu 

oceniania egzaminów zewnętrznych ze „starym” sposobem – ocenianiem tradycyjnym.  
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Wykres 15. Gdyby został/a Pan/i postawiony/a w sytuacji wyboru, który ze sposobów oceniania by Pan/i 

wybrał/a? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Okazuje się, że co drugi egzaminator (50%) postawiony w sytuacji wyboru: 

tradycyjne ocenianie arkuszy w formie papierowej czy zdalne ocenianie arkuszy 

elektronicznych, preferowałby drugie rozwiązanie, czyli e-ocenianie. Ale jednocześnie 

tylko ok. 25% wybiera ocenianie tradycyjne, a pozostali jeszcze nie potrafi dokonać wyboru. 

Najbardziej przychylni e-ocenianiu są egzaminatorzy, którzy uczestniczyli dotychczas 

w przynajmniej jednej sesji sprawdzana prac z pomocą systemu informatycznego co daje dobre 

świadectwo przeprowadzonym pilotażom – udział w realnym e-ocenianiu podwyższa jego 

ocenę.  

Proszeni o wystawienie każdemu ze sposobów oceniania egzaminów zewnętrznych ocen na skali 

od 0 do 5, badani obu systemom wystawili generalnie pozytywne oceny. 
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45,0%

52,1%
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Wykres 16. Jaką ocenę wystawił/aby Pan/i tradycyjnemu ocenianiu, a jaką e-ocenianiu? 

   

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Każdy ze sposobów oceniania posiada zarówno zalety, jak i wady. Wszyscy egzaminatorzy, 

którzy uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym do e-oceniania, posiadają niezbędną wiedzę 

na temat zarówno tradycyjnego oceniania, jak i e-oceniania, która umożliwia wydanie opinii. 

Wyłącznie e-egzaminatorzy posiadają rzeczywiste doświadczenie w e-ocenianiu, nabyte podczas 

jednej z dwóch sesji e-oceniania matury z matematyki oraz egzaminu gimnazjalnego 

z matematyki. Egzaminatorzy nie posiadający praktyki w e-ocenianiu podczas szkolenia zostali 

zapoznani z działaniem systemu informatycznego do e-oceniania oraz zostały im przedstawione 

funkcjonalności systemu i możliwości jakie daje. W obu przypadkach jest to wystarczająca 

podstawa do tego, by spróbować ocenić wady i zalety dotychczasowego i proponowanego 

rozwiązania. 
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Tabela 3. Zestawienie zalet i wad e-oceniania oraz tradycyjnego oceniania 

E-ocenianie Tradycyjne ocenianie 

Zalety 
Procent 

odpowiedzi 
Zalety 

Procent 

odpowiedzi 

Elastyczny czas i miejsce pracy 29,3% 
Możliwość komunikacji i konsultacji z innymi 

egzaminatorami/Praca w zespole 
35,9% 

Praca zdalna m.in. w domu 15,8% Bezpośredni kontakt/ konsultacje z PZE 14,6% 

Brak czynności biurokratycznych - nie związanych z ocenianiem 12,8% Ogólna możliwość konsultacji, szybkiego kontaktu  11,0% 

Specjalizacja w ocenie konkretnego zadania/grupy zadań - 

obiektywizm egzaminatora 
7,3% 

Bezpośredni kontakt z arkuszem egzaminacyjnym /czytelność 

ocenianego arkusza /wgląd we wszystkie zadania 
8,0% 

Szybkość oceniania 6,3% Pełna organizacja pracy 6,4% 

Komfortowe warunki pracy (m.in. cisza i spokój) 5,4% Bezpośredni kontakt z weryfikatorem/EPS  6,2% 

Funkcjonalność aplikacji 4,8% Kontakt społeczny  4,7% 

Niezależność od tempa pracy innych egzaminatorów 2,9% Możliwość powrotu do już ocenionych prac 3,1% 

Brak odpowiedzialności za arkusz (bezpieczeństwo arkuszy) 2,9% Brak problemów technicznych 3,0% 

Większa jakość oceniania (zadania kontrolne, weryfikacja na 

bieżąco) 
2,6% Nie męczy wzroku 1,1% 

Działania automatyczne programu 2,1% 
Monitoring jakości pracy egzaminatora wraz z szybką informacją 

zwrotną 
0,6% 

Oszczędność czasu (m.in. brak dojazdów) 2,0% Brak stresu związanego z kontrolą jakości oceniania 0,4% 

Łatwa obsługa programu 0,6%   

Anonimowość prac zdających 0,5%   

Możliwość konsultacji internetowej z członkiem zespołu 0,5%   

Ułatwiona organizacja pracy 0,4%   

Możliwość sprawdzenia większej liczby prac 0,3%   

Inne 1,9% Inne 3,9% 

Odpowiedzi niejednoznaczne 0,6% Odpowiedzi niejednoznaczne 0,6% 

Brak zalet 0,8% Brak zalet 0,4% 
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Wady Procent 

odpowiedzi 

Wady Procent 

odpowiedzi 

Brak bezpośredniego kontaktu z innymi egzaminatorami 19,7% Czasochłonne uzupełnianie dokumentów formalnych/biurokracja 29,4% 

Konieczność posiadania własnego komputera i szybkiego internetu 11,1% 
Sztywno określony czas i miejsce pracy (w tym zamknięcie 

w ośrodku) 
22,4% 

"zawieszanie się" systemu/ problemy techniczne 10,4% Trudne warunki pracy (hałas, niekomfortowe warunki pracy) 10,2% 

Wolno działający system 10,1% Dojazd do ośrodka egzaminacyjnego (czas i koszty dojazdu) 9,8% 

Brak komunikacji bezpośredniej 8,9% Odpowiedzialność za arkusze 5,6% 

Długi czas oczekiwania na odpowiedź w przypadku wątpliwości/ 

utrudniony kontakt 
7,2% Dopasowywanie tempa pracy do innych oraz presja czasu 3,4% 

Zła jakość skanów arkuszy 4,6% 
Długi czas oczekiwania na prace/ weryfikacji prac/ wyjaśnienia 

nietypowych rozwiązań 
2,8% 

Brak bezpośredniego kontaktu z PZE 4,3% Długi czas oceniania wywołujący zmęczenie 2,2% 

Zmęczenie wzroku 2,9% Możliwość popełnienia błędu np. podczas przenoszenia punktacji 1,7% 

Problemy z logowaniem do systemu 2,8% 
Sprawdzanie całego arkusza - brak specjalizacji w ocenie 

konkretnego zadania/grupy zadań 
1,3% 

Występowanie zadań kontrolnych, odsuwanie egzaminatora po 

błędnej ocenie "ziarenek" 
2,1% 

Konieczność poprawy punktacji na skutek zmiany kryteriów 

w trakcie oceniania 
0,9% 

Nierówność w podziale zadań powodująca konieczność szybkiego 

sprawdzania prac 
1,8%   

Samodzielność w podejmowaniu decyzji 1,7%   

Praca w domu - czynniki rozpraszające uwagę 1,3%   

Dodatkowe koszty własne egzaminatora 1,2%   

Brak wglądu do całego arkusza - brak możliwości wykrycia 

niesamodzielności pracy ucznia 
1,2% 

 
 

Brak możliwości powrotu do już sprawdzonych i odesłanych prac 1,1%   

Ochrona danych - możliwość wglądu osób trzecich do arkuszy  0,5%   

Brak wad 1,9% Brak wad 3,1% 

Inne 3,8% Inne 5,6% 

Odpowiedzi niejednoznaczne 1,4% Odpowiedzi niejednoznaczne 1,4% 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244)  
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Badanie wykazało, że niezwykle istotnym elementem procesu oceniania jest możliwość 

bezpośrednich konsultacji z innymi egzaminatorami, z PZE, weryfikatorem oraz konsultacji jako 

takich. O ile możliwość bieżącej, bezpośredniej konsultacji np. nad problemowym rozwiązaniem 

stanowi atut tradycyjnego oceniania, o tyle respondenci zarzucali e-ocenianiu brak takiej 

możliwości. Potrzeba konsultacji z innymi osobami znalazła odzwierciedlenie również w innych 

wadach przypisanych e-ocenianiu: samodzielności, a nawet samotności w podejmowaniu decyzji 

„samodzielne podejmowanie decyzji w sprawach wątpliwych”, oraz w skargach na zbyt długi 

czas oczekiwania na odpowiedź w przypadku zgłaszanych wątpliwości: „W przypadku zapytania 

do przewodniczącego - opisywanie problemu w zadaniu (zajmuje więcej czasu niż 

przedstawienie go w czasie rozmowy)”.  

Zacytowana opinia porusza drugą istotną kwestię: czas. Jako zaletę oceniania tradycyjnego 

wskazywano pełną organizację pracy. Pod tym pojęciem respondenci wskazywali na 

wyznaczony czas i miejsce sprawdzania, skondensowane w ciągu trzech dni. Z drugiej jednak 

strony uskarżano się na presję czasu – zbyt wiele prac do sprawdzenia w zbyt krótkim czasie, 

a dodatkowo wielu respondentom nie przypadł do gustu z góry określony termin sprawdzania 

prac, przypadający na weekendy. Najważniejszą zaletą tradycyjnego oceniania jest elastyczny 

czas i miejsce pracy. Egzaminatorzy sami decydują kiedy i przez jak długi czas będą sprawdzać 

arkusze „Samodzielne decydowanie o czasie pracy (porze dnia i ilości godzin)”, „Możliwość 

wyboru miejsca sprawdzania. Dopasowanie miejsca i czasu do indywidualnych potrzeb 

podwyższy efektywność sprawdzania”.  

Fakt, iż przy e-ocenianiu istnieje możliwość zdalnego sprawdzania arkuszy np. z domu, również 

został doceniony przez egzaminatorów „Można sprawdzać prace nie wychodząc z domu (nie 

trzeba dojeżdżać do punktu sprawdzania prac)”. Zdalne ocenianie pozwala zaoszczędzić czas, 

który w ocenianiu tradycyjnym poświęcany był na dojazdy do ośrodków oceniania, a także sami 

egzaminatorzy nie ponoszą kosztów przejazdu i ewentualnego zakwaterowania w ośrodkach 

położonych w dużej odległości od miejsca zamieszkania.   

Podczas tradycyjnego oceniania, egzaminatorzy musieli poświęcić część czasu na czynności 

administracyjne: sprawdzanie kodów zdających, wypełnianie kart ocen, przenoszenie punktacji, 

składanie podpisów na wielu dokumentach. E-ocenianie wyeliminowało czynności nie związane 

z ocenianiem, co zyskało aprobatę wielu egzaminatorów: „czas przeznaczony zostaje na 

ocenianie zadań egzaminacyjnych, a nie na czynności techniczne”, jednocześnie wyeliminowało 

możliwość popełnienia błędu podczas nanoszenia punktacji na kartę odpowiedzi. W e-ocenianiu 

system automatycznie zlicza punkty, dzięki czemu egzaminatorzy otrzymują dodatkowy czas na 

ocenę arkuszy, nie poświęcając go na inne czynności. W opinii badanych dużą zaletą e-

oceniania jest brak odpowiedzialności za arkusze zdających, która podczas oceniania 

tradycyjnego spoczywała właśnie na nich, jednocześnie gwarantując większe bezpieczeństwo 

samym pracom „kopia elektroniczna zwiększa bezpieczeństwo - nie ma możliwości zaginięcia 

prac”.  

E-ocenianie zakłada, iż każdy z egzaminatorów otrzyma do sprawdzenia określone zadanie lub 

zestaw zadań „wyciągnięte” z arkuszy różnych uczniów. W efekcie takiego podejścia, 

egzaminatorzy specjalizują się w ocenie konkretnego typu zadań, tym samym zwiększa się 

obiektywizm i rzetelność oceniania „Możliwość specjalizacji w grupie zadań, a co za tym idzie 

większa porównywalność oceny”.   

Za zaletę e-oceniania uznany został również większy wpływ na jakość oceniania. Dzięki 

zadaniom kwalifikacyjnym oraz zadaniom kontrolnym, oceną arkuszy zajmują się najrzetelniejsi 
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egzaminatorzy „Kontrola jakości poprzez wprowadzenie zadań sprawdzających, czy dana osoba 

nadaje się do sprawdzania”. Jednak, część osób deklarowała, że czuła się zestresowana 

świadomością nieustannej kontroli, co zostało uznane za wadę e-oceniania.  

Egzaminatorzy są zdania, że e-ocenianie może poprawić szybkość sprawdzania prac, jednak 

podstawowym warunkiem jest sprawne działanie systemu. Badani, którzy uczestniczyli 

w zdalnej sesji e-oceniania, skarżyli się na brak możliwości oceniania w dzień, z powodu 

przeciążenia serwera dużą liczbą użytkowników „Zbyt wolna praca systemu, który nie został 

jeszcze przystosowany do tak dużej ilości egzaminatorów w jednym czasie - przeciążenie 

serwera”. Zdaniem badanych nocą oraz wczesnym rankiem serwer pracował sprawnie, dzięki 

czemu ocenianie przebiegało bardzo szybko. Pojawiły się również problemy z logowaniem, co 

zostało ocenione przez egzaminatorów jako wada e-oceniania „System dobrze działa tylko dla 

małej grupy użytkowników. Przy dużym obciążeniu nie da się zalogować do niego”.  

Sprzeciw budziła jakość niektórych skanów arkuszy – część zadań była nieczytelna, przez co 

egzaminatorzy musieli poświęcić więcej czasu i uwagi na odszyfrowanie zapisu. Pojawiły się 

również postulaty, aby umożliwić wgląd do brudnopisów, z uwagi na nawyk uczniów, którzy 

często dopisują w tym miejscu rozwiązanie, które nie zmieściło się w wyznaczonym miejscu. 

Dodatkowo widok brudnopisu pozwoliłby na porównanie stylu pisma, dzięki czemu można 

sądzić o samodzielności ucznia: „Brak możliwości kontroli prac uczniów pod kątem 

samodzielności”.  

Przedstawiona przez przeszkolonych egzaminatorów klasyfikacja atutów oraz mankamentów 

obu systemów oceniania, wskazuje, że e-ocenianie ma szansę wpłynąć pozytywnie na system 

oceny egzaminów zewnętrznych. Wydaje się, że po wyeliminowaniu usterek i rozszerzeniu 

niektórych funkcji systemu, e-ocenianie może mieć szanse za znaczące poprawienie systemu 

egzaminów zewnętrznych. 
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3.5. Identyfikacja największych barier, zagrożeń/ ryzyk i problemów 

w realizacji projektu 

 

Przeprowadzana ewaluacja stanowi w gruncie rzeczy ewaluację ex-post, realizowana jest 

bowiem na półtora miesiąca przed zakończeniem projektu, z tego względu w ocenie ryzyka 

skupiono się na ocenie przeszłości, jeśli chodzi o projekt jako przedsięwzięcie o określonej logice 

oraz ocenie przyszłości, jeśli chodzi o trwałość efektów projektu. 

W ramach wniosku o dofinansowane projektu, w pkt. 3.4 „Ryzyko nieosiągnięcia założeń 

projektu” zidentyfikowano 5 sytuacji, których wystąpienie może uniemożliwić lub utrudnić 

osiągnięcie danego celu lub wskaźnika jego pomiaru. Poniżej dokonano oceny poszczególnych 

sytuacji pod kątem ich wystąpienia lub nie i związanych z tym działań. 

 

sytuacja Wystąpiła/nie wystąpiła Reakcja w razie 

wystąpienia 

brak dostatecznej liczby 

przeszkolonych egzaminatorów 
do terminowego sprawdzenia 

100% prac z danej sesji 

egzaminacyjnej 

Nie Nd 

nieocenienie wszystkich prac w 

terminie w ramach sesji oceniania 
prac egzaminacyjnych z egzaminu 

maturalnego 

Nie Nd 

nieocenienie wszystkich prac w 

terminie w ramach sesji oceniania 

prac egzaminacyjnych z egzaminu 
gimnazjalnego 

Nie Nd 

Warunki technologiczne i 
techniczne niezapewniające 

sprawnego przeprowadzenia sesji 

e-oceniania 

Częściowo – nie 
zorganizowano centrów 

skanowania 

 

Zastosowano rozwiązanie 
alternatywne w postaci 

zlecenia usług skanowania 

Niewłaściwe ustawienie 
parametrów sesji w stosunku do 

wymagań jakościowych 

Nie Nd 

 

Tak więc widoczne jest, że częściowo wystąpił problem przewidziany we wniosku 

o dofinansowanie, polegający na nieutworzeniu centrów skanowania. Przyczyną problemu 

początkowo były zaniżone oszacowania dotyczące cen wymaganej jakości skanerów, a w końcu 

– konieczność zmniejszenia kwoty na zakupy inwestycyjne w związku ze zmniejszeniem 

wartości projektu. To z kolei spowodowane było oszczędnościami powstałymi w innych 

zadaniach. 

Dzięki zastosowaniu rozwiązania alternatywnego w postaci zlecenia usług skanowania nie 

wystąpiły problemy z terminową realizacją powiązanych zadań. 

Z podobnych powodów, a więc związanych ze złym szacowaniem wartości szkoleń na etapie 

przygotowywania wniosku o dofinansowanie, ostateczne wydatkowanie środków w projekcie 

wyniesie ok. 50% planowanego budżetu. Jak stwierdzono wyżej, to przeszacowanie stało się 

powodem wystąpienia niekorzystnej sytuacji odnoście zakupy skanerów. 
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Uniknięcie tych sytuacji zapewne było częściowo przynajmniej możliwe poprzez bardziej rzetelne 

oszacowanie wartości usług na etapie prac nad wnioskiem o dofinansowanie oraz bezpośrednio 

przed przystąpieniem do procedury zamówień. Całkowicie jednak sytuacje takie są nie do 

uniknięcia, bowiem zmianie ulegają warunki rynkowe i w efekcie zmieniają się oferowane ceny. 

W wyniku udostępnionych dokumentów dotyczących zarządzania finansowego, monitorowania, 

kontroli, informacji i promocji nie zidentyfikowano żadnych kategorii ryzyka.  

Nie zidentyfikowano także żadnych problemów/ ryzyka związanych ze współpracą pomiędzy 

beneficjentem a wykonawcami oraz między beneficjentem a IP dla Priorytetu III PO KL. 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez członków Zespołu wdrożeniowego, w projekcie była 

prowadzona systematyczna analiza ryzyka. Świadczą o tym m.in. zapisy w obu sprawozdaniach 

z przebiegu sesji oceniania. 

Trzeba natomiast zauważyć, że w projekcie wystąpił nie zaplanowany problem, który mógł 

zagrozić osiągnięciu celu głównego projektu. Mianowicie system okazał się 

niewystarczająco wydajny w stosunku do potrzeb. Problem został doraźnie rozwiązany, 

zadania zrealizowano zgodnie z planem, powstało i pozostało jednak wrażenie niewydolności 

systemu. Przyczyny niewydolności leżą po stronie wykonawcy systemu. Ponieważ takie sytuacje 

są możliwe, w ramach poprzedniego projektu, w którym system był kupowany, przewidziano 

odpowiednio skonstruowaną umowę serwisową. Pozwala ona na roszczenie wobec dostawcy, by 

wadę usunął i takie roszczenie zostało wysunięte, a dostawca podjął niezbędne działania.  

Poza sytuacjami wymienionymi wyżej nie stwierdzono wystąpienia innych niż określone we 

wniosku  o dofinansowanie problemów. Te, które wymieniono nie zagroziły osiągnięciu 

rezultatów i produktów w ramach projektu. W tej chwili można jedynie mówić o ryzyku 

związanym odnoszącym się do przyszłości, związanym z działaniami dostawcy systemu Scoris. 

Istnieje bowiem obawa, że działania dostawcy nie przyniosą oczekiwanego wyniku, 

a beneficjent nie zdoła tego udowodnić w pozostałym do zakończenia umowy serwisowej 

czasie. 
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3.6. Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach 

projektu 

 

3.6.1. Zarządzanie promocją 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach projektu finansowane jest wynagrodzenie 

specjalisty ds. promocji (2 osoby). Z treści wniosku o dofinansowanie można wnioskować, że 

poza sfinansowaniem wspomnianego wynagrodzenia, organizacją dwóch konferencji 

upowszechniających (do których materiały przygotowuje Zespół wdrożeniowy) i zakupu tzw. 

gadżetów promocyjnych nie przewidywano żadnych działań informacyjnych i promocyjnych 

w projekcie. Z tego względu odpowiedź na pytanie o zasoby przeznaczone na działania 

promocyjne i ich adekwatność do dokonań musi brzmieć: środki te były zbyt duże i zostały 

wydane nieefektywnie. 

Oczywiście wszystkie materiały i opracowania projektu zawierają wymagane oznaczenia zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL – zamieszczone są na nich 

wymagane logotypy, zawierają adnotację o współfinansowaniu, kwestie jednak są dziś już na 

tyle powszechnie znane, że nie wymagają wyspecjalizowanego pracownika. 

 

3.6.2. Realizowane działania promocyjne 

W toku prac nad kwestionariuszem zespół ewaluatora uznał za zasadne zadać kilka pytań 

dotyczących działań promocyjnych, kierując się dwoma różnej rangi motywami: 

- faktem zawarcia w OPZ pytań badawczych dotyczących tego obszaru – uznano bowiem, że 

zadanie takich pytań oznacza, że były prowadzone szczególne działania w tym zakresie, 

- uznaniem, że skoro działania projektu mają doprowadzić do wdrożenia systemu e-oceniania 

(kierując się wówczas zapisami celu projektu, jak już stwierdzono, niewłaściwie 

sformułowanymi), to istotny element projektu powinna stanowić swego rodzaju kampania 

promująca nowe rozwiązania. 

W wyniku wstępnych rozmów z przedstawicielami projektu dość szybko zauważono, że oba 

motywy oparte są na niewłaściwym rozumowaniu, jednak kwestionariusz był już gotowy, 

a zawarte w nim pytania dotyczące działań informacyjno-promocyjnych przyniosły kilka 

ciekawych spostrzeżeń, możliwych do wykorzystania w przyszłości, przy promocji wejścia 

w życie nowego rozwiązania. 

Najważniejszym źródłem informacji na temat projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do 

e-oceniania” są dla egzaminatorów Przewodniczący Zespołów Egzaminacyjnych, którzy 

rozpowszechnili informacje o projekcie pośród ponad połowy respondentów (53% wskazań). 

Znajomi egzaminatorzy stanowili źródło wiedzy nt. projektu dla 37,5% badanych, zaś tylko co 

trzeci respondent dowiedział się o projekcie dzięki komunikatom wydawanym przez CKE oraz 

OKE. Mniejszy odsetek badanych wskazywał na pozyskanie informacji na temat projektu 

z takich źródeł jak: strona internetowa CKE (17,3 % wskazań), koordynator (13,4%), strona 

internetowa projektu (7,6%). Tylko jeden na stu respondentów uzyskał informacje ze strony 

internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaś 0,1% badanych dowiedział się o projekcie 
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z prasy. Pośród respondentów, którzy wskazali na odpowiedź „inne”, najczęściej wskazywano na 

otrzymanie informacji drogą mailową od OKE nt. szkolenia egzaminatorów do e-oceniania. 

Wykres 17. Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie „Wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania”? 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Jedynym działaniem informacyjno promocyjnym projektu jest strona internetowa www.e-

ocenianie.pl. Strona zawiera ogólnikowe informacje dotyczące projektu, a także szkoleń 

przygotowujących do e-oceniania. Zdaniem co piątego badanego informacje zawarte na stronie 

www.e-ocenianie.pl były w pełni użyteczne, zaś zdaniem połowy respondentów – użyteczne. 

Negatywną opinię na temat informacji zawartych na stronie internetowej projektu miało tylko 

2% badanych, którzy argumentowali swoją ocenę ogólnikowością oraz niską użytecznością 

materiałów w odniesieniu do merytorycznej strony e-oceniania.  

Strona internetowa projektu zawiera również materiały z konferencji „Od tradycyjnego 

oceniania do e-oceniania”. Siedmiu na dziesięciu ankietowanych wskazało, że zapoznało się 

z materiałami z konferencji. Co istotne, tylko 1% badanych, którzy zapoznali się z materiałami 

z konferencji uznało je za nieprzydatne, zaś aż ¾ uznało przeczytane informacje za użyteczne 

oraz użyteczne w wysokim stopniu. Oznacza to, że egzaminatorzy zainteresowani e-ocenianiem, 

uznali materiały z konferencji za istotne źródło wiedzy o projekcie. Warto podkreślić, iż 

w świetle uzyskanych danych, strona www.e-ocenianie.pl stanowi istotny kanał informacyjno-

promocyjny. Wydaje się, że należy zadbać o bieżącą aktualizację informacji zawartych na 

stronie internetowej projektu, a także poszerzyć ich tematykę o kwestie związane 

z merytoryczną stroną e-oceniania. W efekcie, strona www.e-ocenianie.pl zaczęłaby odpowiadać 

na potrzeby grup docelowych, do których skierowane są działania informacyjno-promocyjne. 

Zdecydowanie warto także podnieść jej walory graficzne (zwłaszcza, że w tym celu w projekcie 

zatrudniony jest grafik) – w ocenie ewaluatora strona jest nieatrakcyjna, nie zawiera 

interesujących dla środowiska informacji, bieżących informacji (jak np. syntetyczna prezentacja 

systemu Scoris, informacja o przebiegu sesji oceniania, kilku danych z systemu raportowania 

itd.). 
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http://www.e-ocenianie.pl/
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W dniu 21 listopada 2013 jako news znajdowała się informacja od lipca do listopada 2013 roku 

realizowane będą szkolenia dla egzaminatorów – poniżej printscreen strony. 

 

 

Ponadto logo projektu widoczne na stronie odbiega wyglądem od logo zamieszczonego na 

wszystkich opracowaniach projektu: 

 

 

 

 

 

Stwarza to brak spójności w komunikacji. 

Zdaniem ponad połowy badanych (54,5%) projekt został wypromowany wyłącznie 

w środowisku edukacyjnym. Prawie co piąty ankietowany (18,6%) uważa dotychczasowe 

działania informacyjno promocyjne za niedostateczne, rekomendując podjęcie innych działań 

reklamujących projekt. Tylko 16,7% ankietowanych uważa realizowane działania  za 

wystarczające, zaś 13% badanych nie wyrobiło sobie jeszcze zdania w tej kwestii.  
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Wykres 18.  Czy Pana/i zdaniem dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne są wystarczające? 

 

 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

Grupy docelowe, do których skierowany jest projekt, wymienione we wniosku o dofinansowanie 

to m.in. pracownicy etatowi komisji, egzaminatorzy wpisani do ewidencji komisji okręgowych 

w zakresie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego z matematyki oraz informatycy – 

te grupy są poinformowane o projekcie, bowiem w nim uczestniczyły. Jest prawdopodobne, że 

te osoby przekazały informację o projekcie w swoim bezpośrednim otoczeniu. Poza nim jednak 

informacje już jednak się nie rozpowszechniały. Można zadać pytanie, czy powinny? Czy jest 

potrzeba szerokiego informowania o projekcie dotyczącym technicznych kwestii oceniania? 

W ocenie ewaluatora nie ma oczywiście potrzeby prowadzenia szerokiej kampanii promocyjnej – 

nie byłaby ona w żaden sposób dla kogokolwiek użyteczna, wydaje się jednak że należało 

podjąć działania informacyjne skierowane do całego środowiska oświatowego. Celem takich 

działań powinno być promowanie nowoczesnego podejścia do pracy szkoły i systemu oświaty, 

i o wsparciu ze strony EFS. 

Dyskusja podczas panelu ekspertów wykazała, że istnieje jeszcze jeden niedoceniony wątek 

działań informacyjno-promocyjnych. Mianowicie mimo, iż Zespół wdrożeniowy przekazywał 

wiele informacji o postępach w projekcie do OKE, to OKE nie czują się w pełni poinformowane. 

OKE wiedzą o projekcie, uczestniczą w nim czynnie, ale nie mają poczucia posiadania pełnej 

informacji o naturze widocznych problemów, nie wiedzą, jak (o ile w ogóle) wykorzystywane są 

przekazywane przez nie spostrzeżenia. W przyszłości niezbędne będzie wypracowanie 

specyficznych form komunikacji dopasowanych do odbiorców. 
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Projekt został wypromowany wyłącznie w
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projekcie
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3.7. Opinia o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali pozytywna – 

negatywna 

 

Niniejszy rozdział stanowi niejako podsumowanie całego raportu, odnosi się bowiem 

syntetycznie do kluczowych wniosków w nim zawartych, odpowiadając na pytania 

 Czy system e-oceniania odpowiada na zdiagnozowane problemy określone we wniosku 

o dofinansowanie? 

 Czy osiągnięte zostały cele związane z wdrożeniem systemu e-oceniania? 

 Jaka jest opinia o użyteczności, efektywności, trafności i przyjazności systemu e-

oceniania? 

by w końcowej części przejść do wydania wymaganej opinii. 

Dotychczasowy, tradycyjny system oceniania prac egzaminacyjnych generuje znaczne koszty 

związane z m.in. wynagrodzeniem egzaminatorów za sprawdzanie całych prac niezależnie od 

liczby niewypełnionych zadań, organizacją ośrodków sprawdzania oraz transportem materiałów 

egzaminacyjnych. E-ocenianie niweluje ponoszone koszty dzięki przesyłaniu wyłącznie zadań 

wypełnionych (lub rozpoczętych) przez uczniów, zdalnemu odbywaniu sesji oraz braku 

konieczności transportu materiałów. Dodatkowo, zdjęcie obowiązku prac administracyjnych 

z egzaminatorów, przyśpiesza okres sprawdzania arkuszy i jednocześnie podnosi jakość 

oceniania (egzaminatorzy skupiają się wyłącznie na ocenie zadań). Redukcji ulegają również 

koszty oceniania, w efekcie możliwości zwiększenia liczby prac przesyłanych do sprawdzenia 

przez jednego egzaminatora. 

E-ocenianie, dzięki wprowadzeniu specjalizacji w ocenie konkretnego zadania lub grupy zadań 

zapewnia wyższą porównywalność prac. Dodatkowo, system informatyczny do e-oceniania 

zapewni zwiększoną kontrolę jakości oceniania. Wbudowany w aplikację Scoris system kontroli 

zapewnia kwalifikowanie do procesu oceniania wyłącznie najbardziej kompetentnych 

egzaminatorów. Efektem podniesienia jakości oceniania prac egzaminacyjnych będzie większa 

rzetelność wyników egzaminów, a co za tym idzie – poziomu zaufania społecznego do systemu 

egzaminów zewnętrznych. 

Tak więc system e-oceniania odpowiada na zdiagnozowane problemy określone we 

wniosku o dofinansowanie 

Celem głównym projektu jest wdrożenie e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych. Cel 

został osiągnięty, ponieważ przeprowadzono – tak jak zakładano we wniosku o dofinansowanie, 

dwie sesje e-oceniania. Uczestnicy sesji e-oceniających wyrazili swoją opinię o systemie 

informatycznym do e-oceniania podczas badania kwestionariuszowego realizowanego podczas 

ewaluacji, której efektem jest niniejszy raport. Ze względu na doświadczenie w e-ocenianiu, 

stanowią niezwykle istotne źródło wiedzy na temat funkcjonowania systemu w praktyce. 

Dodatkowo we wniosku o dofinansowanie, założono pięć celów szczegółowych, które miały 

złożyć się na realizację celu głównego. Pierwszy cel szczegółowy zakładał przygotowanie kadry 

do e-oceniania, która zapewni sprawdzenie prac z egzaminu maturalnego z matematyki w sesji 

poprawkowej w sierpniu 2012 r. oraz prac z egzaminu gimnazjalnego z matematyki w kwietniu 

2013 r. Cel ten został osiągnięty dzięki organizacji szkoleń przygotowujących do e-oceniania 

arkuszy egzaminacyjnych z matematyki na poziomie gimnazjalnym oraz maturalnym. 

Egzaminatorzy zostali zapoznani z funkcjami programu informatycznego do e-oceniania oraz 
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ćwiczyli posługiwanie się nim. Po odbytych szkoleniach, egzaminatorzy w znacznej większości 

deklarują, że czują się przygotowani do e-oceniania w praktyce, co dodatkowo zostało 

podkreślone przez 92,2% egzaminatorów wyrażających chęć zostania e-egzaminatorem. 

Kolejnym celem było przeprowadzenie sesji e-oceniania prac egzaminacyjnych z egzaminu 

maturalnego z matematyki w sesji poprawkowej w sierpniu 2012 r. Cel został osiągnięty – 

podczas sesji e-oceniania, w trakcie 8 dni sesji ok. 400 egzaminatorów oraz ekspertów oceniło 

34 000 prac. 

Trzecim celem szczegółowym było przeprowadzenie sesji e-oceniania prac z egzaminu 

gimnazjalnego z matematyki w kwietniu 2013 r. Sesja e-oceniania odbyła się, w trakcie sesji 

1784 egzaminatorów oceniło 379 630 prac egzaminacyjnych - tym samym cel został osiągnięty.  

Zorganizowanie warunków technologicznych do e-oceniania: druk cyfrowy, hosting, centra 

skanowania, stanowi czwarty cel szczegółowy założony we wniosku. Pomimo, iż nie udało się 

zakupić 8 linii skanujących, prace związane ze skanowaniem zostały wykonane na czas. Nie 

utworzono natomiast centrów skanowania, nie został więc wykonany wskaźnik rezultatu celu 

czwartego.  

Ostatnim celem szczegółowym jest wdrożenie systemu zapewniania jakości oceniania. 

Wskaźnikiem pomiaru tego celu jest liczba opracowań – raportów dotyczących sesji e-oceniania. 

Oznacza to, iż niniejszy raport ewaluacyjny będzie stanowił jeden z czynników poświadczających 

o realizacji zamierzonego celu.  

Tym samym można stwierdzić, że cele postawione przed projektem zostały 

osiągnięte. 
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Przeprowadzone badanie pozwoliło członkom zespołu na sporządzenie analizy SWOT, 

odnoszącej się do projektu – jego efektywności, trwałości, trafności, użyteczności i 

skuteczności. 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 Silny, nastawiony na cel Zespół wdrożeniowy 

 Doświadczenie zespołu ds. obsługi w 

realizacji projektów w ramach PO KL 
 Dobre narzędzie, będące przedmiotem prac 

projektu 

 Elastyczność organizacyjna i koncepcyjna 

Zespołu, nastawiona na rozwiązywanie 
problemów 

 Ogólnie pozytywne doświadczenia z 

pilotażowego wdrożenia e-oceniania, 

przetestowane procedury wdrożenia i 
oceniania, sprawdzone programy i materiały 

szkoleniowe 
 zaangażowanie egzaminatorów oraz 

wszystkich innych osób uczestniczących w 

projekcie 

 Skomplikowana struktura zarządzania 

projektami 
 Problemy z wydajnością systemu 

 

 

Szanse 

 

Zagrożenia 

 

 Planowanie utworzenie serwerowni w 

ramach innego projektu wdrażanego w 

Priorytecie III 

 Wygaśnięcie umowy serwisowej przed 

weryfikacją dokonanych przez firmę 

producenta systemu zmian 
 Rezygnacja przez MEN z wdrożenia e-

oceniania 

 

 

 

Aby wydać opinie o wdrożeniu systemu e-oceniania na skali „pozytywna – negatywna” 

w kwestionariuszu do badania egzaminatorów zadano szereg pytań na temat poszczególnych 

aspektów systemu: jego trafności, użyteczności, efektywności i przyjazności. 

Odpowiedzi wyrażane były w postaci oceny na skali od 0 do 5. Były to następujące pytania: 

 Ocena trafności systemu: 

 Jak ocenia Pan/i przydatność zadań kontrolnych jako kryterium oceny jakości 

pracy e-egzaminatorów?  

 Wbudowany w Scoris system kontroli jakości oceniania obejmuje kwalifikację 

do oceniania oraz tzw. proces kontrolny (losowe wysyłanie zadań kontrolnych 

do oceny). Jak ocenia Pan/i  kontrolę jakości oceniania zastosowaną w systemie 

Scoris? 

 Ocena użyteczności systemu: 

 Jaką ocenę wystawił/aby Pan/i tradycyjnemu ocenianiu? 

 Jaką ocenę wystawił/aby Pan/i e-ocenianiu? 

 Ocena efektywności systemu: 

 Jak ogólnie ocenia Pan/i szybkość działania systemu? 

 Jak ocenia Pan/i czytelność zeskanowanych prac? 
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 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania wymagało nakładu czasu 

i pracy wielu ekspertów z dziedziny m.in. egzaminowania, szkoleń, hostingu, 

administracji platformami e-lerningowymi oraz komunikacyjnymi. Czy w Pana/i 

opinii poniesione koszty wpłynęły na efektywność systemu? 

 Czy system informatyczny do e-oceniania sprawnie funkcjonował na Pana/i 

prywatnym komputerze? 

 Jak ocenia Pan/i czas reakcji  Helpdesku na zgłoszenie błędu lub problemu? 

 Jak ocenia Pan/i wsparcie informatyczne oferowane w ośrodku e-oceniania 

podczas pierwszego dnia sesji e-oceniającej? 

 Ocena przyjazności systemu: 

 Platforma do e-oceniania posiada wbudowany system podpowiedzi i pomocy 

dostępny egzaminatorom podczas sprawdzania prac. Czy w Pana/i opinii, ilość 

informacji zawartych w systemie była kompletna? 

 Jak podoba się Panu/i szata graficzna  aplikacji do e-oceniania? 

 Czy Pana/i zdaniem system e-oceniania jest łatwy w użyciu? 

 Czy Pana/i zdaniem menu aplikacji Scoris było przystępne i łatwe w obsłudze? 

W toku analizy zostały obliczone średnie wartości odpowiedzi dla pytań składających się na 

ocenę trafności, użyteczności, efektywności, i przyjazności systemu. Ze względu na to, że liczba 

odpowiedzi udzielonych na poszczególne pytania była różna (na część pytań odpowiadali 

wyłącznie egzaminatorzy, którzy uczestniczyli w sesji e-oceniania, na część – wszyscy badani), 

konieczne było stworzenie przedziałów. Poszczególnym przedziałom przypisano ocenę opisową: 

całkowicie negatywna, negatywna, ani negatywna/ani pozytywna, pozytywna, w pełni 

pozytywna. Uzyskane wyniki przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela 4. Zestawienie wyników opisujących ocenę poszczególnych aspektów oceny systemu. 

Przedział Ocena opisowa Trafność Użyteczność Efektywność Przyjazność 

0,00 - 1,00 całkowicie 

negatywna 

3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

1,01 - 2,00 negatywna 5,2% 0,1% 1,8% 0,1% 

2,01 - 3,00 ani negatywna/ani 

pozytywna 

26,2% 9,2% 9,5% 3,0% 

3,01 - 4,00 pozytywna 44,1% 63,5% 46,3% 36,1% 

4,01 - 5,00 w pełni pozytywna 21,1% 27,0% 42,6% 60,7% 

Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 
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Wykres 19. Prezentacja wyników opisujących ocenę poszczególnych aspektów oceny sytemu. 

 
Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Ocena trafności systemu. 

Większość badanych (65,2%) wystawiła pozytywną ocenę trafności systemu. Z uwagi na fakt, iż 

wskaźnikiem tego aspektu była przede wszystkim opinia na temat działań podjętych w celu 

podniesienia jakości pracy egzaminatorów oraz rzetelności ocenianych prac, wynik został 

zaniżony przez osoby obawiające się m.in. zadań kontrolnych i ewentualnego odsunięcia od e-

oceniania.  

Ocena użyteczności systemu 

Przedstawione dane wskazują, iż egzaminatorzy wydali bardzo pozytywną ocenę w odniesieniu 

do tego kryterium. Wysoka ocena e-oceniania wskazuje, że egzaminatorzy widzą duży potencjał 

w nowym systemie oceniania. 

Ocena efektywności systemu 

Proporcja ocen pozytywnych do negatywnych jednoznacznie wskazuje, że egzaminatorzy 

uważają e-ocenianie jako system efektywny. Komfort działania w systemie e-oceniania sprawia, 

że poniesione koszty zostały ocenione jako alokowane właściwie, a ponadto zauważalne są 

możliwe oszczędności w stosunku do obecnie ponoszonych kosztów. 

Ocena przyjazności systemu 

W tym aspekcie system uzyskał najwyższą ocenę. Prawie wszyscy egzaminatorzy przekonani są 

o przyjazności systemu dla użytkownika, o czym świadczą wysokie oceny przyznane łatwości 

w obsłudze oraz czytelności oprogramowania.  
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W kolejnym etapie, w celu doprowadzenia do bardziej syntetycznej oceny wyliczone zostały 

indeksy opinii dla każdego z aspektów stanowiące średnią wydanych ocen. Indeksy zostały 

zaprezentowane na tle struktury ocen systemu w podziale na cztery aspekty: trafność, 

użyteczność, efektywność oraz przyjazność. 

 

Wykres 20. Struktura ocen systemu w poszczególnych aspektach wraz z indeksami. 

 
Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

 

Finalnie, skonstruowano syntetyczny indeks zawierający ogólną ocenę systemu informatycznego 

do e-oceniania.  
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Wykres 21. Struktura ocen systemu wraz z syntetycznym indeksem. 

 
Źródło: Badanie ankietowe CAWI (n=4244) 

 

Przedstawione dane wskazują, że opinia na temat wdrożenia informatycznego systemu 

do e-oceniania na skali pozytywna – negatywna, jest pozytywna z niewielkimi 

zastrzeżeniami.  
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4. Rekomendacje  

 

Ze względu na fakt, że projekt dobiega końca, jego cele szczegółowe i cel główny zostały 

osiągnięte, po projekcie pozostaje obszerny dorobek do wykorzystania w ewentualnych 

przyszłych działaniach, to nie zasadne jest formułowanie rekomendacji w stosunku do projektu. 

Można jedynie na podstawie tego projektu, traktowanego jak studium przypadku, sformułować 

rekomendacje dotyczącego kolejnych projektów wdrażanych przez tego samego beneficjenta – i 

te sformułowano poniżej. 

Niewątpliwie odnotowania wymaga kwestia – wykraczająca poza typowe projektowe 

zagadnienia - konieczności skupienia uwagi na działaniach dostawcy systemu scoris tak, aby 

doprowadzić system do pełnej wymaganej wydajności. 

Zespół nie czuje się uprawniony do formułowania rekomendacji odnośnie do wdrożenia systemu 

e-oceniania do systemu egzaminów zewnętrznych, pragniemy jedynie odnotować, że wdrożenie 

tego systemu zyskało w badaniu wysoką ocenę. 

Wszystkie niżej sformułowane rekomendacje odnoszą się do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

jako beneficjenta systemowego. 

1. Podejmowanie kolejnych projektów powinno być poprzedzone staranną analizą 

zasadności i adekwatności projektów tak, by nie było wątpliwości, czy komu i po co 

potrzebne jest realizowane działanie; 

2. Ze względu na innowacyjny charakter realizowanych projektów warto planować 

dłuższy czas ich trwania, dający bufory bezpieczeństwa w razie wystąpienia nie 

dających się przewidzieć problemów; nie można przy tym dopuszczać do sytuacji, w 

których projekt nie może być od początku realizowany w pełnym zakresie. Oznacza 

to konieczność przygotowywania i składania do instytucji oceniających projektów z 

odpowiednim wyprzedzeniem, dając czas na ocenę i negocjowanie projektu; 

3. Szacowanie budżetu musi być oparte na dogłębnym rozpoznaniu rynku; niezależnie 

od tego rozeznaniu rynku powinno stanowić element poprzedzający przygotowanie 

konkretnego postępowania; 

4. Struktury zarządzania projektami powinny zostać spłaszczone tak, by jasne było, kto 

ostatecznie odpowiada za końcowy efekt. Rozdzielenie odpowiedzialności 

merytorycznej od odpowiedzialności za budżet nie jest racjonalne – budżet 

warunkuje jakość realizacji zadań, tak jak i harmonogram („magiczny trójkąt” – czas, 

koszt, zakres); 

5. Za sprawdzone można uznać tworzenie Zespołu Wdrożeniowego, powinien on 

jednak posiadać pełne kompetencje do zarządzania projektem i powinien mieć 

silniejsze oparcie w strukturach CKE (instytucja „asystenta projektu”). 
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5. Załączniki - narzędzia badawcze 

 

5.1. Kwestionariusz do badania CAWI 

Na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej firma PSDB Sp. z o.o. przeprowadza badanie 

ewaluacyjne w ramach projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania”. Jednym 

z elementów badania jest ankieta skierowana do wszystkich egzaminatorów, którzy uczestniczyli 

w szkoleniach z zakresu e-oceniania. Badanie jest w pełni anonimowe, a wyniki ankiet będą 

analizowane zbiorczo. 

 

Dziękujemy za pomoc i udział w badaniu 

Zespół Projektowy 

 

Pytania wstępne 

M0. Płeć respondenta: 

 A. Kobieta 

 B. Mężczyzna 

M1. Proszę wskazać, w którym spośród wymienionych szkoleń Pan/i uczestniczył/a: 

 A. Szkolenie dla Egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego z matematyki 

 B. Szkolenie dla Egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki 

 

M2. Proszę określić jaki jest Pana/i stopień awansu zawodowego. 

 A. Nauczyciel kontraktowy      

 B. Nauczyciel mianowany      

 C. Nauczyciel dyplomowany      

 D. Nauczyciel akademicki    

M3. Jaki jest Pana/i (łączny) staż pracy w oświacie? 

 A. 3-5 lat      

 B. 6-10 lat      

 C. 11-15 lat      

 D. 16-24 lata      

 E. powyżej 25 lat    

M4. W jakim typie/typach placówki/placówek oświatowej/ych jest Pan/i obecnie zatrudniony/a?  

 A. Szkoła Podstawowa 

 B. Gimnazjum 

 C. Szkoła ponadgimnazjalna 

 D. Uczelnia Wyższa 

 E. Inne (jakie?) 

M5. Czy uczestniczył/a Pan/i w sesjach tradycyjnego oceniania? 

 A. Tak 

 B. Nie 
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M6. W ilu sesjach oceniania tradycyjnego Pan/i uczestniczył/a? (pytanie wyświetlane, jeżeli 

M5=A) 

 A. 1 

 B. 2 

 C. 3 

 D. 4 

 E. 5 i więcej 

 

M7. Czy uczestniczył/a już Pan/i w sesji e-oceniania? (pytanie filtrujące do bloków pytań) 

 A. Tak 

 B. Nie 

M8. Proszę wskazać jaki typ egzaminu był przez Pana/ią oceniany: (pytanie wyświetlane, jeżeli 

M7=A) 

 A. Egzamin gimnazjalny z matematyki (sesja główna z kwietnia 2013 r.) 

 B. Egzamin maturalny z matematyki (sesja poprawkowa z sierpnia 2012 r.) 

 C. Oceniałem/am oba egzaminy 

M9. Jednym z elementów monitorujących jakość pracy e-egzaminatorów są zadania kontrolne 

oceniane przez egzaminatorów. Błędne ocenianie zadań kontrolnych może prowadzić do 

odsunięcia egzaminatora. Czy podczas sesji e-oceniania został/a Pan/i odsunięty/a? (pytanie 

wyświetlane, jeżeli M7=A) 

 A. Tak 

 B. Nie 

 

Ocena szkoleń oraz projektu wydana przez uczestników szkoleń: 

A1. Czy Pana/i zdaniem czas poświęcony na szkolenia był wystarczający do opanowania 

podstawowych funkcjonalności aplikacji scoris? 

 A. Zdecydowanie tak 

 B. Raczej tak 

 C. Ani tak, ani nie 

 D. Raczej nie 

 E. Zdecydowanie nie 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A2. Czas poświęcony na szkolenia powinien zostać wydłużony o: (pytanie wyświetlane, jeżeli 

A1=D,E) 

 A. Dodatkowe 8 godzin 

 B. Dodatkowe 16 godzin 

 C. Więcej (ile?) 

A3. Czy Pana/i zdaniem, czas poświęcony na ćwiczenia w ocenianiu za pomocą aplikacji scoris 

był wystarczający? 

 A. Zdecydowanie tak 

 B. Raczej tak 

 C. Ani tak, ani nie 

 D. Raczej nie 

 E. Zdecydowanie nie 
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 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A4. Czas poświęcony na ćwiczenia za pomocą aplikacji scoris powinien zostać wydłużony o: 

(pytanie wyświetlane, jeżeli A3=D,E) 

 A. Dodatkowe 8 godzin 

 B. Dodatkowe 16 godzin 

 C. Więcej (ile?) 

A5. Jak Pan/i ocenia komunikację z prowadzącym w czasie szkolenia stacjonarnego? 

 A. Zdecydowanie dobrze 

 B. Raczej dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle 

 E. Zdecydowanie źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A6. Jak Pan/i ocenia komunikację z prowadzącym w czasie szkolenia on-line? 

 A. Zdecydowanie dobrze 

 B. Raczej dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle 

 E. Zdecydowanie źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A7. Czy szkolenia spełniły Pana/i oczekiwania? Proszę określić na 5-punktowej skali, gdzie 

wartość 1 oznacza niespełnienie oczekiwań, natomiast wartość 5 oznacza spełnienie oczekiwań 

w wysokim stopniu. 

1-2-3-4-5 

 

A8. Dlaczego szkolenia nie spełniły Pana/i oczekiwań? (pytanie wyświetlane, jeżeli A7=1,2) 

…… 

 

A9. Czy po ukończeniu szkolenia zamierza Pan/i zostać e-egzaminatorem? 

 A. Tak 

 B. Nie 

 C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

A10. Czy uważa Pan/i, że e-ocenianie powinno zostać wprowadzone do systemu egzaminów 

zewnętrznych, czy też nie?  

 A. Tak, e-ocenianie powinno zostać wprowadzone do systemu egzaminów 

zewnętrznych 

 B. Nie, e-ocenianie nie powinno zostać wprowadzone do systemu egzaminów 

zewnętrznych 

 C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

A11.Czy Pana/i zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania trwale przyczyni się do zmodernizowania systemu egzaminów zewnętrznych?  

 A. Zdecydowanie tak 
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 B. Raczej tak 

 C. Ani tak, ani nie 

 D. Raczej nie 

 E. Zdecydowanie nie 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A12. Czy Pana/i zdaniem, ogólnie rzecz biorąc, wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania trwale przyczyni się do poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty? 

 A. Zdecydowanie tak 

 B. Raczej tak 

 C. Ani tak, ani nie 

 D. Raczej nie 

 E. Zdecydowanie nie 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A13. Jakie efekty, Pana/i zdaniem może przynieść wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania? 

 A. Wyłącznie pozytywne efekty 

 B. W większości pozytywne, ale również częściowo negatywne efekty 

 C. Pozytywne i negatywne efekty w równym stopniu 

 D. W przeważającym stopniu negatywne, ale również mogą wystąpić pozytywne efekty 

 E. Wyłącznie negatywne efekty 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

A14. Jakie Pana/i zdaniem negatywne efekty może przynieść wdrożenie systemu 

informatycznego do e-oceniania? (pytanie wyświetlane, jeżeli A13=E) 

…… 

A15. Kto Pana/i zdaniem najbardziej skorzysta na wdrożeniu systemu do e-oceniania? 

 A. Uczniowie 

 B. Egzaminatorzy 

 C. Decydenci systemu edukacji 

 D. Inna grupa (jaka?) 

 E. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

A16. Proszę zaznaczyć na skali, w jakim stopniu zgadza się Pan/i z poniższymi stwierdzeniami.  

Stwierdzenie Odpowiedź 

Udział w szkoleniu  

dał mi możliwość 

przyczynienia się 

do wdrożenia 

systemu e-

oceniania , poprzez 

testowanie nowego 

systemu 

 

 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 

 

Raczej się 

nie 

zgadzam  

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej się 

zgadzam 

 

 

Zdecydowanie 

się zgadzam  

Poprzez 

uczestnictwo 

w szkoleniu 

zdobyłem/am nowe 

 

 

Zdecydowanie 

się nie 

 

 

Raczej się 

nie 

 

 

Nie 

wiem/trudno 

 

 

Raczej się 

zgadzam 

 

 

Zdecydowanie 

się zgadzam 
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doświadczenia zgadzam zgadzam  powiedzieć   

Wdrożenie systemu 

do e-oceniania 

stwarza szanse na 

poprawienie 

systemu oceniania 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

Dlaczego? 

 

 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

 

Dlaczego?  

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej się 

zgadzam 

 

Dlaczego? 

 

 

Zdecydowanie 

się zgadzam  

 

Dlaczego? 

Wdrożenie systemu 

do e-oceniania  ma 

bardzo małe szanse 

na przyjęcie 

w naszym systemie 

oceniania 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 

 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

 

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej się 

zgadzam 

 

Dlaczego? 

 

 

Zdecydowanie 

się zgadzam  

 

Dlaczego? 

E-ocenianie jest 

stratą czasu, lepiej 

pozostać przy 

tradycyjnych 

metodach 

oceniania arkuszy 

 

 

Zdecydowanie 

się nie 

zgadzam 

 

 

Raczej się 

nie 

zgadzam  

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej się 

zgadzam 

 

 

Zdecydowanie 

się zgadzam  

 

A17. Jakie Pana/i zdaniem korzyści zostaną odnotowane w wyniku wdrożenia e-oceniania do 

praktyki egzaminacyjnej? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) 

 A. Możliwość specjalizacji w ocenianiu poszczególnych zadań/grup zadań 

 B. Możliwość zwiększenia liczby sprawdzanych prac przez jednego egzaminatora 

 C. Obniżenie wymaganego czasu na sprawdzenie arkusza egzaminacyjnego 

 D. Możliwość komunikacji z Przewodniczącym Zespołu Egzaminacyjnego 

 E. Możliwość decydowania o porze sprawdzania prac 

 F. Możliwość sprawdzania prac zdalnie z własnego domu 

 G. Możliwość kontrolowania jakości pracy egzaminatorów 

 H. Wyższa jakość oceniania  

 I. Porównywalność oceniania prac 

 J. Zwiększenie anonimowości  

 K. Wyeliminowanie pracy biurokratycznej i odpowiedzialności za prace zdających 

 L. Inne (jakie?) 

 M. Trudno powiedzieć (zablokowane inne odpowiedzi, gdy zaznaczone trudno 

powiedzieć) 

 N. Żadne 

 

Pytania dla egzaminatorów, którzy uczestniczyli w e-ocenianiu: (blok pytań 

wyświetlany, jeżeli M7=A) 

O1. W jakim stopniu Pana/i zdaniem ukończone w ramach projektu szkolenie przygotowało 

Pana/ią do e-oceniania?    

 A. Bardzo dobrze przygotowało 
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 B. Dobrze przygotowało 

 C. Raczej mnie nie przygotowało 

 D. Zdecydowanie mnie nie przygotowało 

 E. Nie wiem/trudno powiedzieć 

O2. Dlaczego uważa Pan/i, że szkolenie nie przygotowało Pana/i do e-oceniania? (pytanie 

wyświetlane, jeżeli O1=C,D) 

…… 

O3. Na ile Pana/i zdaniem sesja e-oceniania przeprowadzana zdalnie (np. z domu) była zgodna 

z Pana/i wyobrażeniami po przebytym szkoleniu? 

 A. Całkowicie zgodna  

 B. Raczej zgodna 

 C. Ani zgodna, ani niezgodna  

 D. Raczej niezgodna 

 E. Całkowicie niezgodna 

 F. Nie miałem/am żadnych wyobrażeń 

 G. Nie wiem/trudno powiedzieć  

O4. Jaka jest Pana/i ogólna opinia na temat systemu e-oceniania? Proszę określić na skali, gdzie 

wartość 0 oznacza całkowicie negatywną ocenę, natomiast wartość 5 oznacza bardzo wysoką 

ocenę systemu e-oceniania. 

0-1-2-3-4-5 

 

O5. Dlaczego ogólnie ocenia Pan/i system e-oceniania negatywnie? (pytanie wyświetlane, jeżeli 

O4=0,1,2) 

…… 

 

O6.  Które z poniższych stwierdzeń najlepiej oddaje Pana/Pani doświadczenia związane ze 

stroną techniczną e-oceniania? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) 

 A. Wszystko przebiegało w należytym porządku, nie było żadnych problemów 

(zablokowane inne odpowiedzi, gdy zaznaczona odpowiedź A) 

 B. System spisał się dobrze, wszelkie problemy były rozwiązywane przez  PZE, 

helpdesk oraz informatyków 

 C. System spisał się dobrze, jednak pojawiały się problemy z komunikacją z  PZE 

 D. Pojawiały się problemy z logowaniem do systemu 

 E. System spisał się dobrze, jednak pojawiały się problemy z pobieraniem arkuszy do 

sprawdzenia 

 F. Praca systemu była zależna od łącza internetowego, co chwilami było  utrudnione 

 G.  Problemy techniczne zakłócały pracę w systemie scoris  

 H. Inne (jakie?) 

 I. Trudno powiedzieć (zablokowane inne odpowiedzi, gdy zaznaczone trudno 

powiedzieć) 

 

O7. Czy Pana/i zdaniem system e-oceniania przyczynił się do rozwiązania, bądź 

zminimalizowania istniejących wcześniej problemów z ocenianiem zewnętrznym? Proszę 

zaznaczyć na skali, w jakim stopniu system e-oceniania wpłynął na rozwiązanie przytoczonych 

problemów. 
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Stwierdzenie Odpowiedź 

Odpowiedzialność za 

oryginały arkuszy 

egzaminacyjnych 

spoczywa na 

egzaminatorach 

 

 

Zdecydowanie 

nie rozwiązuje 

problemu 

 

 

Raczej nie 

rozwiązuje 

problemu 

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej 

rozwiązuje 

problem 

 

 

Zdecydowanie 

rozwiązuje 

problem 

Sprawdzanie prac 

odbywa się wyłącznie 

w określonych porach 

dnia 

 

 

Zdecydowanie 

nie rozwiązuje 

problemu 

 

 

Raczej nie 

rozwiązuje 

problemu 

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej 

rozwiązuje 

problem 

 

 

Zdecydowanie 

rozwiązuje 

problem 

Czasochłonne 

wypełnianie kart 

odpowiedzi 

(zamalowywanie 

odpowiednich 

kwadratów, ręczne 

przepisywanie kodów 

egzaminatorów, 

zliczanie przyznanej 

punktacji) 

 

 

Zdecydowanie 

nie rozwiązuje 

problemu 

 

 

Raczej nie 

rozwiązuje 

problemu 

 

 

Nie 

wiem/trudno 

powiedzieć 

 

 

Raczej 

rozwiązuje 

problem 

 

 

Zdecydowanie 

rozwiązuje 

problem 

 

 

Pytania dla egzaminatorów, którzy odbyli szkolenie, ale nie uczestniczyli w sesji e-

oceniania: (blok pytań wyświetlany, jeżeli M7=B) 

B1. Jak ocenia Pan/i wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia projektowego „Wdrożenie 

systemu informatycznego do e-oceniania”? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza 

całkowicie nieprzydatne, natomiast wartość 5 oznacza pełną użyteczność wiedzy.  

0-1-2-3-4-5 

 

B2. Jakie czynniki powodują, że Pana/i opinia jest negatywna? (pytanie wyświetlane, jeżeli 

B1=0,1,2) 

…… 

 

B3. Czy w Pana/i odczuciu, jest Pan/i dobrze przygotowany/a do e-oceniania? 

 A. Zdecydowanie dobrze 

 B. Raczej dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle 

 E. Zdecydowanie źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

Pytania dla wszystkich uczestników szkoleń, dotyczące systemu do e-oceniania oraz 

jego strony technicznej  

S1. Egzaminatorzy e-oceniając arkusze otrzymują również utajnione zadania kontrolne. Na ile 

Pana/i zdaniem zadania kontrolne podnoszą jakość oceniania? 
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 A. W bardzo dużym stopniu  

 B. W dużym stopniu 

 C. Ani w dużym, ani w małym stopniu 

 D. W małym stopniu 

 E. W ogóle nie podnoszą jakości oceniania 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

S2. Jak ocenia Pan/i przydatność zadań kontrolnych jako kryterium oceny jakości pracy e-

egzaminatorów? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowicie negatywną ocenę, 

natomiast wartość 5 oznacza ocenę w pełni pozytywną. 

0-1-2-3-4-5 

 

S3. Wbudowany w scoris system kontroli jakości oceniania obejmuje kwalifikację do oceniania 

oraz tzw. proces kontrolny (losowe wysyłanie zadań kontrolnych do oceny). Jak ocenia Pan/i  

kontrolę jakości oceniania zastosowaną w systemie scoris? Proszę określić na skali, gdzie 

wartość 0 oznacza całkowicie negatywną ocenę, natomiast wartość 5 oznacza ocenę w pełni 

pozytywną. 

0-1-2-3-4-5 

 

S4. Jak ogólnie ocenia Pan/i szybkość działania systemu? Proszę określić na skali, gdzie wartość 

0 oznacza całkowicie negatywną ocenę (bardzo powolny system), natomiast wartość 5 oznacza 

w pełni pozytywną ocenę (bardzo szybki system). 

0-1-2-3-4-5 

 

S5. Jak ocenia Pan/i czytelność zeskanowanych prac? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 

oznacza całkowicie negatywną ocenę (całkowicie nieczytelne), natomiast wartość 5 oznacza 

w pełni pozytywną ocenę (w pełni czytelne). 

0-1-2-3-4-5 

 

S6. Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania wymagało nakładu czasu i pracy wielu 

ekspertów z dziedziny m.in. egzaminowania, szkoleń, hostingu, administracji platformami e-

lerningowymi oraz komunikacyjnymi. Czy w Pana/i opinii poniesione koszty wpłynęły na 

efektywność systemu? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowicie negatywną 

ocenę, natomiast wartość 5 oznacza w pełni pozytywną ocenę. 

0-1-2-3-4-5 

 

S7. E-ocenianie umożliwia egzaminatorom sprawdzanie prac zdalnie np. z domu bądź pracy przy 

użyciu prywatnego komputera. Jak Pan ocenia takie rozwiązanie? 

 A. Bardzo dobrze 

 B. Raczej dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle  

 E. Bardzo źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

S8. Czy system informatyczny do e-oceniania sprawnie funkcjonował na Pana/i prywatnym 

komputerze? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza niedziałanie systemu, natomiast 

wartość 5 oznacza w pełni sprawne funkcjonowanie. 
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0-1-2-3-4-5 

 

S9. Proszę uzupełnić w poniższym zestawieniu dane dotyczące Pana/i prywatnego komputera: 

Pytanie: Odpowiedź: 

Typ komputera?  

Komputer 

stacjonarny 

 

Laptop 

 

Notebook 

Ile lat ma komputer?  

Mniej 

niż rok 

 

Rok 

 

Dwa lata 

 

Trzy 

lata 

 

Cztery lata 

lub więcej 

Czy na Pana/i komputerze 

może Pan swobodnie oglądać 

np. seriale z Internetu? 

 

Tak 

 

Tak, jednak często 

się zacina 

 

Nie 

Kto jest Pana/i dostawcą 

Internetu?  

 

Operator 

telewizji 

kablowej 

 

GSM (Plus, 

Orange, T-

mobile, PLAY) 

 

Neostrada, 

Netia 

 

Inne 

Jakie? 

 

S10. Jak ocenia Pan/i czas reakcji  Helpdesku na zgłoszenie błędu lub problemu? Proszę określić 

na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowicie negatywną ocenę (bardzo powolną reakcję), 

natomiast wartość 5 oznacza w pełni pozytywną ocenę (bardzo szybkie rozwiązanie 

problemów). (pytanie wyświetlane, jeżeli M7=A) 

0-1-2-3-4-5 

 

S11. Dlaczego Pana/i opinia na temat czasu reakcji Helpdesku jest negatywna? (pytanie 

wyświetlane, jeżeli S10=0,1,2)  

…… 

 

S12. Jak ocenia Pan/i działanie aplikacji HESK jako platformy kontaktu z Helpdeskiem? 

 A. Bardzo dobrze 

 B. Raczej Dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle 

 E. Bardzo źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

S13. Jak ocenia Pan/i telefoniczną komunikację z Helpdeskiem? 

 A. Bardzo dobrze 

 B. Raczej Dobrze 

 C. Ani dobrze, ani źle 

 D. Raczej źle 

 E. Bardzo źle 

 F. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

S14. Który ze sposobów komunikacji z Helpdeskiem (poprzez aplikację HESK lub telefonicznie) 

uważa Pan/i za efektywniejszy? 

 A. Kontakt poprzez aplikację HESK jest bardziej efektywny 
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 B. Kontakt telefoniczny jest bardziej skuteczny 

 C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

S15. Jak ocenia Pan/i wsparcie informatyczne oferowane w ośrodku e-oceniania podczas 

pierwszego dnia sesji e-oceniającej? Proszę określić na 5-punktowej skali, gdzie wartość 0 

oznacza całkowity brak wsparcia, natomiast wartość 5 oznacza pełne wsparcie. (pytanie 

wyświetlane, jeżeli M8=B lub C) 

0-1-2-3-4-5 

 

S16. Dlaczego Pana/i opinia na temat wsparcia informatycznego w ośrodku e-oceniania jest 

negatywna? (pytanie wyświetlane, jeżeli S15=0,1,2) 

…… 

 

S17. Pierwszy dzień sesji e-oceniania odbywał się w ośrodku e-oceniania, zaś przez kolejne dni, 

egzaminatorzy e-oceniali prace zdalnie (np. z domu). Która z opisanych sytuacji jest Pana/i 

zdaniem najbardziej korzystnym rozwiązaniem? (pytanie wyświetlane, jeżeli M8=B lub C) 

 A. E-ocenianie w ośrodku umożliwia bieżące konsultacje kwestii merytorycznych 

podczas sprawdzania prac, dlatego to rozwiązanie jest bardziej korzystne 

 B. E-ocenianie w domu pozwala na samodzielne wyznaczenie tempa i czasu pracy, 

dlatego to rozwiązanie jest lepsze 

 C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

S18. Platforma do e-oceniania posiada wbudowany system podpowiedzi i pomocy dostępny 

egzaminatorom podczas sprawdzania prac. Czy w Pana/i opinii, ilość informacji zawartych 

w systemie była kompletna? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowicie 

niekompletna, natomiast wartość 5 oznacza pełen zbiór informacji. 

0-1-2-3-4-5 

 

S19. Czy potrzebował/a Pan/i wsparcia technicznego do obsługi aplikacji do e-oceniania? 

(pytanie wyświetlane, jeżeli M7=A) 

 A. Tak, korzystałem/am z pomocy Helpdesku (pierwszej linii wsparcia) 

 B. Tak, korzystałem/am z pomocy PZE 

 C. Nie, aplikacja była czytelna, nie miałem/am problemu z jej obsługą 

 

S20. Jak podoba się Panu/i szata graficzna  aplikacji do e-oceniania? Proszę określić na skali, 

gdzie wartość 0 oznacza całkowitą dezaprobatę, natomiast wartość 5 oznacza pełną aprobatę 

kolorystyki. 

0-1-2-3-4-5 

 

S21. Czy Pana/i zdaniem system e-oceniania jest łatwy w użyciu? Proszę określić na skali, gdzie 

wartość 0 oznacza całkowicie negatywna ocenę, natomiast wartość 5 oznacza w pełni 

pozytywną ocenę. 

0-1-2-3-4-5 
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S22. Czy Pana/i zdaniem menu aplikacji scoris było przystępne i łatwe w obsłudze? Proszę 

określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowitą nieczytelność menu, natomiast wartość 5 

oznacza pełną czytelność menu. 

0-1-2-3-4-5 

 

S23. Gdyby został/a Pan/i postawiony/a w sytuacji wyboru, który ze sposobów oceniania by 

Pan/i wybrał/a: tradycyjne ocenianie arkuszy w formie papierowej czy zdalne ocenianie arkuszy 

elektronicznych (e-ocenianie)? 

 A. Tradycyjne ocenianie 

 B. E-ocenianie 

 C. Nie wiem/trudno powiedzieć 

S24. Jaką ocenę wystawił/aby Pan/i tradycyjnemu ocenianiu, a jaką e-ocenianu? Proszę określić 

na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowicie negatywną ocenę, natomiast wartość 5 oznacza 

ocenę w pełni pozytywną. 

Tradycyjne ocenianie 0-1-2-3-4-5 

E-ocenianie  0-1-2-3-4-5 

 

S25. Proszę podać maks. trzy zalety tradycyjnego oceniania: (może wpisać mniej niż trzy) 

1. … 

2. … 

3. … 

S26. Proszę podać maks. trzy wady tradycyjnego oceniania: (może wpisać mniej niż trzy) 

1. … 

2. … 

3. … 

S27. Proszę podać maks. trzy zalety e-oceniania: (może wpisać mniej niż trzy) 

1. … 

2. … 

3. … 

S28.Proszę podać maks. trzy wady e-oceniania: (może wpisać mniej niż trzy) 

1. … 

2. … 

3. … 

 

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu 

P1. Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie „Wdrożenie systemu informatycznego do e-

oceniania”? (proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi) 

 A. Z komunikatów wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjne oraz Okręgowe 

Komisje Egzaminacyjne 

 B. Ze strony internetowej CKE 

 C. Ze strony internetowej projektu 

 D. Od przewodniczącego 

 E. Od koordynatora 

 F. Ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 G. Od znajomych egzaminatorów 
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 H. Z prasy 

 I. Inne (jakie?) 

 J. Trudno powiedzieć (zablokowane inne odpowiedzi, gdy zaznaczone trudno 

powiedzieć) 

 

P2. Czy informacje zawarte na stronie internetowej projektu www.e-ocenianie.pl  uważa Pan/i 

za przydatne? Proszę określić na skali, gdzie wartość 0 oznacza całkowitą nieprzydatność, 

natomiast wartość 5 oznacza pełną użyteczność informacji. 

0-1-2-3-4-5 

 

P3. Dlaczego Pana/i opinia na temat informacji zawartych na stronie www.e-ocenianie.pl jest 

negatywna? (pytanie wyświetlane, jeżeli P2=0,1,2) 

…… 

 

P4. Czy zapoznał/a się Pan/i z materiałami z konferencji „Od tradycyjnego oceniania do e-

oceniania” zamieszczonymi na stronie internetowej projektu www.e-ocenianie.pl? 

 A. Tak 

 B. Nie 

P5. Czy informacje zawarte w materiałach z konferencji „Od tradycyjnego oceniania do e-

oceniania” są Pana/i zdaniem przydatne? Proszę określić na 5-punktowej skali, gdzie wartość 1 

oznacza w bardzo małym stopniu przydatne, natomiast wartość 5 oznacza użyteczność 

informacji w wysokim stopniu. (pytanie wyświetlane, jeżeli P4=A) 

1-2-3-4-5 

 

P6. Dlaczego Pana/i opinia na temat użyteczności materiałów z konferencji jest negatywna? 

(pytanie wyświetlane, jeżeli P5=1,2) 

…… 

 

P7. Czy Pana/i zdaniem, dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne są wystarczające? 

Czy projekt został w sposób wystarczający zareklamowany/nagłośniony? 

 A. Tak, uważam, że dotychczasowe działania są wystarczające, każdy słyszał 

o prowadzonym projekcie 

 B. Projekt został wypromowany wyłącznie w środowisku edukacyjnym, osoby spoza 

tego środowiska mogły o nim jeszcze nie usłyszeć 

 C. Dotychczasowe działania informacyjno-promocyjne nie są wystarczające, należy 

podjąć kroki w celu zapoznania większej liczby osób z prowadzonym projektem 

 D. Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

 

5.2. Dyspozycje do wywiadów  

Z kierownictwem CKE 

Jak ocenia P. istniejący obecnie system egzaminów zewnętrznych? Jakie cele stawiane są przed 

egzaminami zewnętrznymi? Czy istniejący obecnie system je osiąga? A jeśli nie, to jakie są tego 
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przyczyny? Czy obecny system egzaminów zewnętrznych ma jakieś wady/słabości? Jakie? 

A jakie ma szczególnie mocne strony? 

Skąd wziął się pomysł stworzenia systemu informatycznego - systemu oceniania zdalnego, przez 

Internet, z wykorzystaniem specjalnie w tym celu stworzonej platformy? Czy były rozważane 

inne rozwiązania? Co zdecydowało o wyborze akurat tego? Czy taki system może przyczynić się 

do poprawy funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych? W jaki sposób (jeśli 

tak)/dlaczego nie (jeśli nie)? 

Czy wypracowywane w projekcie rozwiązania są spójne z innymi projektami realizowanymi 

w ramach Priorytetu III PO KL oraz innymi działaniami podejmowanymi w MEN? Czy projekt był 

wspierany przez działania/prace prowadzone przez MEN w obszarze rozwoju systemu oświaty? 

Czy miała miejsce współpraca z departamentami merytorycznymi MEN, w zakresie 

zainteresowania których leży kwestia wdrożenia e-oceniania do systemu oświaty? 

Czy P. zdanie system Scoris, stworzony w ramach projektu, powinien być wdrożony do 

powszechnej praktyki? Z czego wynika P. opinia? Jeśli tak – jakie warunki muszą zostać 

spełnione, by tak się stało? Kto szczególnie skorzysta na jego wdrożeniu 

(uczniowie/nauczyciele/egzaminatorzy/ktoś inny – kto)? 

Czy wdrożenie systemu może spowodować jakieś dodatkowe korzyści lub negatywne efekty 

uboczne (może nawet już teraz, w trakcie realizacji, one występują)? 

Jaka jest geneza przyjętego rozwiązania, jeśli chodzi o zarządzanie projektami w CKE? (zespół 

obsługi i zespół wdrożeniowy) Czy to rozwiązanie sprawdza się w pełni, a jeśli nie, to jakie 

wykazuje wady? Czy w tym akurat projekcie wg P. wiedzy wystąpiły istotne problemy, mogące 

zagrażać celom projektu? 

Czy P. zdaniem potencjał CKE był wystarczający do realizacji projektu systemowego, w tym 

w szczególności w zakresie wielkości zatrudnienia w komórkach zaangażowanych we wdrażanie 

projektów, kwalifikacji pracowników i systemu podnoszenia kwalifikacji pod kątem założonych 

zadań, fluktuacji kadr, motywacji pracowników, potencjału technicznego (m.in. wyposażenia 

w sprzęt, warunków lokalowych)? 

 

Z osobami zajmującymi się obsługą i zarządzaniem projektem 

Jaki jest P. zakres zadań w ramach projektu? 

(kolejne pytania będą dobierane w zależności od odpowiedzi na powyższe pytanie) 

Proszę opisać system obsługi projektu? Jaki role (funkcje) występują w tym systemie? Czy jasne 

jest, kto faktycznie czym się zajmuje, czy też może często zdarzają się sytuacje dublowania 

pracy? czy pojawiają się konflikty w tego powodu? Jak są rozstrzygane? 

Jak ocenia P. istniejące zasady zarządzania projektami systemowymi w ramach POKL? Czy 

zadania i uprawnienia beneficjenta systemowego takiego jak CKE są w tych zasadach 

odpowiednio zdefiniowane? Co ew. sprawia problemy? Jak P. sobie z nimi radzicie? 

Czy są jakieś przepisy/inne dokumenty oficjalne, które szczególnie utrudniają realizację zadań 

związanych z obsługą projektu? Jakie w szczególności? Dlaczego tak P. uważa? Czy może P. 

podać jakieś przykłady? 



Ewaluacja projektu „Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania” 

 

 

93 

Czy komunikacja z IP przebiega sprawnie czy też występują problemy? Kto w zespole ma prawo 

komunikować się z IP – wszyscy w swoim zakresie odpowiedzialności czy tylko wskazane osoby 

lub tylko dyrektor? Czy IP jest pomocna w rozwiązywaniu ewentualnych problemów? 

Czy P. zdanie potencjał CKE był wystarczający do realizacji projektu systemowego, w tym 

w szczególności w zakresie wielkości zatrudnienia w komórkach zaangażowanych we wdrażanie 

projektów, systemu naboru pracowników, kwalifikacji pracowników i systemu podnoszenia 

kwalifikacji pod kątem założonych zadań, fluktuacji kadr, motywacji pracowników, potencjału 

technicznego (m.in. wyposażenia w sprzęt, warunków lokalowych)? 

Ile osób jest zaangażowanych w realizację projektu? – ile w tym stanowią stali pracownicy CKE, 

realizujący ponadto inne zadania, ile – osoby zatrudnione w CKE do działań związanych 

wyłącznie z tym projektem, a ile – osoby zaangażowane we wdrażanie projektu na zasadzie 

umów cywilno-prawnych? Jaka była fluktuacja w okresie realizacji projektu? Z czego ona 

(głównie) wynikała? 

Jak wygląda system naboru pracowników? Jak wygląda system podnoszenia kwalifikacji 

pracowników? Jaki jest stan wyposażenia i jakie są warunki lokalowe pracowników zajmujących 

się projektem? 

 

Z członkami zespołu wdrożeniowego 

Jaki jest P. zakres zadań w ramach projektu? 

(kolejne pytania będą dobierane w zależności od odpowiedzi na powyższe pytanie) 

Proszę opisać system obsługi projektu? Jaki role (funkcje) występują w tym systemie? Czy jasne 

jest, kto faktycznie czym się zajmuje, czy też może często zdarzają się sytuacje dublowania 

pracy? czy pojawiają się konflikty w tego powodu? Jak są rozstrzygane? 

Jaki jest zakres kompetencji (uprawnień) koordynatora i menadżera projektu?  Czy pozwalał on 

na bieżąco reagować na pojawiające się problemy i ponosić odpowiedzialność za podejmowane 

decyzje? 

Jak ocenia P. istniejące zasady zarządzania projektami systemowymi w ramach POKL? Czy 

zadania i uprawnienia beneficjenta systemowego takiego jak CKE są w tych zasadach 

odpowiednio zdefiniowane? Co ew. sprawia problemy? Jak P. sobie z nimi radzicie? 

Czy są jakieś przepisy/inne dokumenty oficjalne, które szczególnie utrudniają realizację zadań 

związanych z obsługą projektu? Jakie w szczególności? Dlaczego tak P. uważa? Czy może P. 

podać jakieś przykłady? 

Czy komunikacja z IP przebiega sprawnie czy też występują problemy? Kto w zespole ma prawo 

komunikować się z IP – wszyscy w swoim zakresie odpowiedzialności czy tylko wskazane osoby 

lub tylko dyrektor? Czy IP jest pomocna w rozwiązywaniu ewentualnych problemów? 

Czy P. zdanie potencjał CKE był wystarczający do realizacji projektu systemowego, w tym 

w szczególności w zakresie wielkości zatrudnienia w komórkach zaangażowanych we wdrażanie 

projektów, systemu naboru pracowników, kwalifikacji pracowników i systemu podnoszenia 

kwalifikacji pod kątem założonych zadań, fluktuacji kadr, motywacji pracowników, potencjału 

technicznego (m.in. wyposażenia w sprzęt, warunków lokalowych)? 
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Ile osób jest zaangażowanych w realizację projektu? – ile w tym stanowią stali pracownicy CKE, 

realizujący ponadto inne zadania, ile – osoby zatrudnione w CKE do działań związanych 

wyłącznie z tym projektem, a ile – osoby zaangażowane we wdrażanie projektu na zasadzie 

umów cywilno-prawnych? Jaka była fluktuacja w okresie realizacji projektu? Z czego ona 

(głównie) wynikała? 

Jak wygląda system naboru pracowników? Jak wygląda system podnoszenia kwalifikacji 

pracowników? Jaki jest stan wyposażenia i jakie są warunki lokalowe pracowników zajmujących 

się projektem? 

Czy projekt jest spójny z innymi projektami realizowanymi w ramach Priorytetu III PO KL oraz 

innymi działaniami podejmowanymi w MEN? Czy projekt był wspierany przez działania/prace 

prowadzone przez MEN w obszarze rozwoju systemu oświaty? Czy występowały/występują 

problemy w zakresie komunikacji projektu/CKE z departamentami merytorycznymi w MEN, 

odpowiedzialnymi za kwestie wdrożenia egzaminów zewnętrznych do systemu oświaty? 

Czy w P. ocenie projekt przebiega prawidłowo? Czy osiągane są /zostały osiągnięte rezultaty 

i produkty zaplanowane we wniosku o dofinansowanie? Czy realizacja zadań jest zgodna 

z harmonogramem określonym we wniosku o dofinansowanie? Jakie były przyczyny 

ewentualnych opóźnień lub braku postępu w ich realizacji? Jakie ewentualnie powinny zostać 

wdrożone rozwiązania lub działania naprawcze aby uniknąć opóźnień? 

Czy cele zakładane w prognozach finansowych dotyczących wydatkowania środków są zgodne 

z faktycznie osiąganym poziomem wydatkowania? Jeżeli nie są zbieżne to dlaczego, w jakim 

kierunku i jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Jakie ewentualnie powinny zostać wdrożone 

rozwiązania lub działania naprawcze aby uniknąć opóźnień? 

Czy w P. opinii projekt zawiera właściwie dobrane rodzaje działań, pozwalające zrealizować 

założone cele projektu? Czy jest szansa na to, by efekty projektu przyczyniły się do rozwiązania 

istniejących problemów systemu egzaminów zewnętrznych?  

Czy P. zdaniem system Scoris, stworzony w ramach projektu, powinien być wdrożony do 

powszechnej praktyki? Z czego wynika P. opinia? Jeśli tak – jakie warunki muszą zostać 

spełnione, by tak się stało? Kto szczególnie skorzysta na jego wdrożeniu 

(uczniowie/nauczyciele/egzaminatorzy/ktoś inny – kto)? 

Czy można odnotować jakieś znaczące sukcesy w zakresie realizacji projektu? Jeżeli tak, to 

jakie? 

Czy w projekcie była prowadzona systematyczna analiza ryzyka? Czy wystąpiły jakieś problemy, 

które mogły skutkować/ skutkowały opóźnieniami w jego realizacji? Jeżeli tak, to jakiego 

rodzaju są to problemy? Czy można ich było uniknąć? 

Na jakiej podstawie przyjęto strategię działań informacyjno-promocyjnych w projekcie? Czy 

zostało to poprzedzone diagnozą grup docelowych – ich potrzeb w zakresie informacji i promocji 

oraz adekwatności kanałów informacyjno-promocyjnych? Jak ona była dokonana? 

Jakie zasoby (finansowe, ludzkie) zostały zaangażowane w przeprowadzone działania 

informacyjno-promocyjne? Czy były one adekwatne do potrzeb? Jeśli nie, to czego zabrakło? 

Ew. na co przeznaczono P. zdaniem za dużo środków? 
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Czy P. zdaniem realizowane działania informacyjno-promocyjne oraz stosowane kanały 

komunikacji były adekwatne do grupy odbiorców tych działań (kim byli odbiorcy)? Czy 

odnotowano sukcesy w podejmowanych działaniach informacyjno-promocyjnych? 

Czy napotkano na jakieś problemy w ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych? 

Jakie? Skąd o tym wiadomo? Jakie czynniki sprzyjają wysokiej skuteczności prowadzonych 

działań informacyjno-promocyjnych, a jakie stanowią barierę? 

Pytania wyłącznie do „informatyków” 

Czy system w P. ocenie jest: 

- użyteczny - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 

- trafny (pozwala unikać błędów) - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 

- efektywny (działa szybko, wymagane nakłady są adekwatne do efektów) - na jakiej podstawie 

P. tak twierdzi 

- przyjazny dla użytkowników - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 

 

Z egzaminatorami biorącymi udział w e-ocenianiu oraz z koordynatorami 

egzaminów 

Jak ocenia P. istniejący obecnie system egzaminów zewnętrznych? Jakie cele stawiane są przed 

egzaminami zewnętrznymi? Czy istniejący obecnie system je osiąga? A jeśli nie, to jakie są tego 

przyczyny? 

Czy obecny system egzaminów zewnętrznych ma jakieś wady/słabości? Jakie? A jakie ma 

szczególnie mocne strony? 

Czy stworzenie i wdrożenie systemu oceniania zdalnego, przez Internet, z wykorzystaniem 

specjalnie w tym celu stworzonej platformy, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania 

systemu egzaminów zewnętrznych? W jaki sposób (jeśli tak)/dlaczego nie (jeśli nie)? 

Czy zna P. system Scoris, stworzony w ramach projektu? Jeśli tak: czy miał P. okazję na nim 

pracować, czy tylko testować eksperymentalnie? Jaka jest P. opinia na jego temat? Jakie opinie 

słyszał P. w środowisku oświatowym? Czy P. zdaniem środowisko nauczycieli, dyrektorów szkół 

jest poinformowane o wynikach projektu i możliwym wdrożeniu nowych rozwiązań? 

Czy P. zdaniem system powinien zostać wdrożony do powszechnej praktyki? Jeśli nie – dlaczego 

tak P. uważa? Jeśli tak – jakie warunki muszą zostać spełnione, by tak się stało? Kto szczególnie 

skorzysta na jego wdrożeniu (uczniowie/nauczyciele/egzaminatorzy/ktoś inny – kto)? 

Czy wdrożenie systemu może spowodować jakieś dodatkowe korzyści lub negatywne efekty 

uboczne (może nawet już teraz, w trakcie realizacji, one występują)? 

W jaki sposób środowisko nauczycieli, egzaminatorów, osób zajmujących się oświatą jest 

informowane o wynikach projektu? Czy P. zdaniem działania promocyjne są prowadzone 

adekwatnie do potrzeb odbiorców? Które z działań promocyjnych uważa P. za szczególnie 

trafne, a które za szczególnie nietrafione i dlaczego? Jakich działań P. zdaniem zabrakło? 

Czy w P. ocenie system do e-oceniania jest: 

- użyteczny - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 
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- trafny (pozwala unikać błędów) - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 

- efektywny (działa szybko, wymagane nakłady są adekwatne do efektów) - na jakiej podstawie 

P. tak twierdzi 

- przyjazny dla użytkowników - na jakiej podstawie P. tak twierdzi 

 

Z ekspertami systemu oświaty i egzaminów zewnętrznych oraz z kierownictwem 

OKE 

Jak ocenia P. istniejący obecnie system egzaminów zewnętrznych? Jakie cele stawiane są przed 

egzaminami zewnętrznymi? Czy istniejący obecnie system je osiąga? A jeśli nie, to jakie są tego 

przyczyny? 

Czy obecny system egzaminów zewnętrznych ma jakieś wady/słabości? Jakie? A jakie ma 

szczególnie mocne strony? 

Czy stworzenie i wdrożenie systemu oceniania zdalnego, przez Internet, z wykorzystaniem 

specjalnie w tym celu stworzonej platformy, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania 

systemu egzaminów zewnętrznych? W jaki sposób (jeśli tak)/dlaczego nie (jeśli nie)? 

Czy zna P. system Scoris, stworzony w ramach projektu? Jeśli tak: czy miał P. okazję na nim 

pracować, czy tylko testować eksperymentalnie? Jaka jest P. opinia na jego temat? Jakie opinie 

słyszał P. w środowisku oświatowym? Czy P. zdaniem środowisko nauczycieli, dyrektorów szkół 

jest poinformowane o wynikach projektu i możliwym wdrożeniu nowych rozwiązań? 

Czy P. zdaniem system powinien zostać wdrożony do powszechnej praktyki? Jeśli nie – dlaczego 

tak P. uważa? Jeśli tak – jakie warunki muszą zostać spełnione, by tak się stało? Kto szczególnie 

skorzysta na jego wdrożeniu (uczniowie/nauczyciele/egzaminatorzy/ktoś inny – kto)? 

Czy wdrożenie systemu może spowodować jakieś dodatkowe korzyści lub negatywne efekty 

uboczne (może nawet już teraz, w trakcie realizacji, one występują)? 

Pytania zadawane wyłącznie w OKE 

W jaki sposób środowisko nauczycieli, egzaminatorów, osób zajmujących się oświatą jest 

informowane o wynikach projektu? Czy P. zdaniem działania promocyjne są prowadzone 

adekwatnie do potrzeb odbiorców? Które z działań promocyjnych uważa P. za szczególnie 

trafne, a które za szczególnie nietrafione i dlaczego? Jakich działań P. zdaniem zabrakło? 

 

Z przedstawicielami departamentów MEN 

Jak ocenia P. istniejący obecnie system egzaminów zewnętrznych? Jakie cele stawiane są przed 

egzaminami zewnętrznymi? Czy istniejący obecnie system je osiąga? A jeśli nie, to jakie są tego 

przyczyny? 

Czy obecny system egzaminów zewnętrznych ma jakieś wady/słabości? Jakie? A jakie ma 

szczególnie mocne strony? 

Skąd wziął się pomysł stworzenia systemu informatycznego - systemu oceniania zdalnego, przez 

Internet, z wykorzystaniem specjalnie w tym celu stworzonej platformy? Czy były rozważane 

inne rozwiązania? Co zdecydowało o wyborze akurat tego? Czy taki system może przyczynić się 
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do poprawy funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych? W jaki sposób (jeśli 

tak)/dlaczego nie (jeśli nie)? 

Czy wypracowywane w projekcie rozwiązania są spójne z innymi projektami realizowanymi 

w ramach Priorytetu III PO KL oraz innymi działaniami podejmowanymi w MEN? Czy MEN 

wspierał działania projektu przez działania/prace prowadzone przez MEN w obszarze rozwoju 

systemu oświaty? Czy zespół projektu/CKE współpracował z departamentami MEN, w zakresie 

zainteresowania których leży kwestia wdrożenia e-oceniania do systemu oświaty? 

Czy P. zdaniem system powinien zostać wdrożony do powszechnej praktyki? Jeśli nie – dlaczego 

tak P. uważa? Jeśli tak – jakie warunki muszą zostać spełnione, by tak się stało? Kto szczególnie 

skorzysta na jego wdrożeniu (uczniowie/nauczyciele/egzaminatorzy/ktoś inny – kto)? 

Czy wdrożenie systemu może spowodować jakieś dodatkowe korzyści lub negatywne efekty 

uboczne (może nawet już teraz, w trakcie realizacji, one występują)? 

Czy można odnotować jakieś znaczące sukcesy w zakresie realizacji projektu? Jeżeli tak, to 

jakie? 

 


