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STRESZCZENIE

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pt. Budowa banków zadań, zostało zrealizowane przez
Fundację IDEA Rozwoju na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Badanie miało charakter
ewaluacji on-going i było realizowane w terminie od 3 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.

Ogólna ocena projektu
Projekt oceniany był w następujących pięciu obszarach badawczych:
1) ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych zagadnień na osiąganie
rezultatów i celów projektu;
2) ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów i produktów, jak również
zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena planów finansowych i rzeczowych w
odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych przyczyn niespójności lub opóźnień,
3) ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia realizacji
celów i rezultatów projektu, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju systemu
oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty.
4) identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu.
5) ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu.
Poniżej krótka ocena tych obszarów.

Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych zagadnień na osiąganie
rezultatów i celów projektu
Większość badanych pozytywnie oceniła system zarządzania projektem i jego wpływ na osiąganie
zarówno celów projektu, jak i celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Bardzo pozytywnie zostało ocenione powołanie zespołów autorów w grupach przedmiotów oraz
organizowane spotkania wartościujące. Zebranie tylu autorów – tworzących zadania egzaminacyjne z
różnych przedmiotów, będących ekspertami w swojej dziedzinie było przez wielu respondentów
określane sukcesem projektu Budowa banków zadań. Z kolei spotkania wartościujące, to przede
wszystkim możliwość dyskusji kilku ekspertów w danym przedmiocie nad treścią danego zadania i
udoskonalanie go. Spotkania wartościujące mają również znaczenie dla kształcenia twórców zadań.
Najczęściej wymienianymi sukcesami są:


ludzie, którzy zostali zaangażowani w projekcie - zespoły autorów oraz recenzenci, którzy w
trakcie trwania projektu wzajemnie się kształcili;

2
Badanie projektu Budowa banków zadań – raport końcowy

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach PO KL 2007-2013




integracja różnych środowisk oświatowych (osób związanych z Centralną bądź Okręgowymi
Komisjami Egzaminacyjnymi, pochodzących z różnych innych środowisk – także szkół i szkół
wyższych);
stworzenie ogromnej bazy zadań – prawie dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano.

Wśród propozycji zmian na przyszłość pojawiły się:
 zmniejszenie liczby przedmiotów podlegających jednemu koordynatorowi zespołu autorów;
 przydzielenie koordynatorom zespołów autorów asystentów ds. organizacyjnych;
 zwiększenie liczby osób zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych z autorami i recenzentami; oraz/lub
 wdrożenie systemu informatycznego, który wspomagał by zarządzanie tymi umowami.

Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów i produktów, jak
również zgodność z harmonogramem realizacji projektu
Projekt zrealizował już większość przewidzianych do stworzenia produktów, a rezultaty, które jeszcze
nie zostały osiągnięte – są przewidziane do realizacji w pierwszej połowie 2015 r. i są obecnie
realizowane.
Według stanu na 9 maja 2014 r., opracowanych zostało łącznie 32.737 zadań egzaminacyjnych.
Powstało 7 zespołów tworzących zadania egzaminacyjne na wszystkich poziomach i dla wszystkich
przedmiotów egzaminacyjnych. Opracowana została technologia umożliwiająca funkcjonowanie
banków zadań w aspekcie techniczno-informatycznym.
Większość badanych podkreśla bardzo duże znaczenie projektu dla podnoszenia kwalifikacji
wszystkich autorów zadań egzaminacyjnych oraz ich wiedzy nt. rozwiązań merytorycznych
umożliwiających budowanie i funkcjonowanie banków zadań.
Na ten pozytywny obraz cieniem rzuca się opóźnienie procesu standaryzacji. Prawie roczne opóźnienie
spowodowane nieudanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z pewnością może
w jakiejś części wpłynąć na jakość niektórych zadań egzaminacyjnych.
Należy również zauważyć spore oszczędności finansowe w projekcie, uzyskane na etapie udzielania
zamówień publicznych. Zdaniem ewaluatorów przyczyna takiego stanu rzeczy leży w stosowaniu
zdecydowanie zbyt często ceny jako jedynego kryterium wyboru najlepszej oferty. Warto w tym
kontekście rozważyć inne oprócz ceny czynniki oceny ofert składanych w odpowiedzi na ogłaszane
przez CKE postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia
realizacji celów i rezultatów projektu, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu
oświaty.
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Nie budzi zastrzeżeń trafność i adekwatność działań realizowanych w ramach projektu, zarówno z
punktu widzenia realizacji jego celów i rezultatów, celów Priorytetu III PO KL oraz pożądanych
kierunków rozwoju systemu oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu
oświaty. Na podstawie badania można uznać, że przyjętą strategię realizacji projektu można uznać za
spójną i kompleksową. Projekt stanowi również co do zasady dobrą odpowiedź na zdiagnozowane
problemy, potrzeby i wyzwania, które stoją przed systemem egzaminów zewnętrznych.
Banki wydają się być skuteczną metodą na uproszczenie sposobu układania zadań egzaminacyjnych
oraz zmniejszenie koszty tego procesu. Jako dodatkowy pozytywny aspekt projektu należy wskazać
podnoszenie kompetencji autorów, w zakresie umiejętności tworzenia zadań, a co a tym idzie,
poprawę ich jakości.
Zastrzeżeń nie budzi również trwałość rozwiązań wprowadzonych przez projekt. Banki zadań są
narzędziem uniwersalnym, które łatwo będzie dostosować do potrzeb bieżących
Realizacja projektu w pewnym stopniu miała również pozytywne przełożenie na całościową zmianę
systemu oświaty, której przejawem była współpraca i wzajemne uczenie się trzech środowisk,
zaangażowanych w tworzenie zadań, tj. :przedstawicieli środowiska akademickiego, zawodowych
konstruktorów zadań czyli pracowników OKE oraz aktywnych zawodowo nauczycieli. Można
powiedzieć o wytworzeniu się w ramach projektu swoistego kodeksu dobrych praktyk w zakresie
tworzenia zadań egzaminacyjnych. Te dobre praktyki w pewnym stopniu rozprzestrzeniały się również
na osoby niezwiązane z jego realizacją.
Wśród wniosków i propozycji zmian na przyszłość pojawiły się:


postulat kontynuowania projektu w oparciu o stworzony w jego ramach potencjał.



uwzględnienia w ramach projektu możliwości organizowania szkoleń w zakresie realizacji
projektów unijnych oraz finansowych, szczególnie dla osób dołączających do projektu w
trakcie jego trwania.



opracowanie większej ilości zadań, celem umieszczenia ich w banku, ponieważ obecna pula
może się szybko wyczerpać.

Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu.
Obecnie projekt jest w końcowej fazie realizacji i w związku z tym ewaluatorzy nie zauważają
problemów, barier i zagrożeń, które mogły by teraz wpłynąć na opóźnienie realizacji projektu. Jednakże
w trakcie całego okresu realizacji projekt napotykał różne problemy, które wpływały na jego realizację.
Warto wziąć takie problemy pod uwagę w przypadku tworzenia przyszłych projektów:
•

Zaangażowanie zbyt dużej liczby partnerów z różnych części Polski.

•

Zbyt długi czas trwania projektu.

•
Wielokrotne zmiany dyrekcji CKE, co wpływało na zmiany struktury Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej oraz zmiany struktur zespołów zaangażowanych w realizację projektu
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•
Kwestią wpływającą zarówno na poziom wydatkowania środków, jak i na realizację działań
zgodnie z harmonogramem projektu są zamówienia publiczne.
•

Opóźnienie standaryzacji może mieć wpływ na jakość zadań egzaminacyjnych.

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu.
Dobór działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu został dostosowany
do uwarunkowań wynikających ze specyfiki projektu, tj. wymogu daleko idącej anonimowości, i jako
taki nie budzi zastrzeżeń. Również zasoby zaangażowane w tym zakresie wydają się adekwatne do
potrzeb. Działania informacyjno-promocyjne docierały do odbiorców, którzy o projekcie powinni być
poinformowani. Również pozytywnie można ocenić ich zakres.
Specyfika projektu spowodowała, że w trakcie jego realizacji nie występowały ani żadne problemy w
odniesieniu do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych, ani też sukcesy w tym zakresie.
Głównym kanałem informacji była strona internetowa projektu oraz poczta elektroniczna. Wśród
pozostałych źródeł można wskazać bezpośredni przekaz ustny, w tym okazjonalne wypowiedzi
przedstawicieli kierownictwa resortu edukacji na temat projektu. Informacja nt. projektu trafiała
również do szkół, które były objęte standaryzacją.
W przyszłości planowana jest konferencja podsumowująca projekt oraz wydanie zbioru zadań,
mających pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminów, w tym również w formie aplikacji
mobilnej.
Co do zasady badane działania informacyjno-promocyjne organizowane były zgodnie
z wymogami, jakie w tym zakresie określają zasady realizacji funduszy europejskich w Polsce.
Wśród wniosków i propozycji zmian na przyszłość pojawiły się:


budowa autorytetu CKE, jako wiodącej instytucji będącej promotorem zmian w systemie
egzaminów zewnętrznych, poprzez zaplanowanie bardziej zaawansowanych działań
informacyjno – promocyjnych,



rozważenie szerszego zastosowania mediów społecznościowych w zakresie informacji i
promocji,



przewidzenie szerszych możliwości finansowania działań szkoleniowych.

Wnioski i rekomendacje
Gdyby w przyszłości projekt był kontynuowany lub realizowany był podobny projekt,
rekomendowalibyśmy wzięcie pod rozwagę stworzenia dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego
osobnego zespołu autorów oraz przydzielenie do każdego zespołu autorów asystenta ds.
organizacyjnych (lub 1 asystenta do 2-3 zespołów).
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Ze względu na dużą liczbę umów cywilno-prawnych podpisywanych w ramach projektu takiego, jak
Budowa banków zadań, rekomendowalibyśmy uproszczenie systemu zawierania umów (np. poprzez
umowy ramowe i stworzenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie umowami cywilnoprawnymi).
Warto rozważyć wykorzystanie współpracy z częścią autorów (najlepiej oceniani), by mogli w
przyszłości stworzyć sieć współpracy – nadal wspierać się w tworzeniu zadań egzaminacyjnych oraz
kształcić następnych autorów.
W przypadku zamówień publicznych, cena nie powinna być jedynym czy nawet dominującym
kryterium wyboru wykonawcy. W celu zmniejszenia oszczędności przetargowych w projektach,
wskazane jest wprowadzenie w procesie oceny, także innych kryteriów, o większym znaczeniu
jakościowym.
We wszystkich projektach współfinansowanych ze środków europejskich warto wzmocnić działania
informacyjne mające na celu pozytywną rozpoznawalność działań CKE.
Przewidzieć większe środki na działania szkoleniowe dotyczące procedur wdrażania projektów ze
środków europejskich dla całego zespołu projektowego zaangażowanego w realizacje takich
procedur.

Nota metodologiczna
W niniejszym badaniu zastosowano poniższe metody badawcze:







analiza danych zastanych
indywidualne wywiady pogłębione
o Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z grupą 12 respondentów, w celu
odpowiedzi na pytania wskazane we wszystkich pięciu obszarach badawczych:
 z koordynatorem projektu (n=1),
 z menedżerem projektu (n=1)
 koordynatorami zespołów autorów (n=7),
 koordynatorem zespołu standaryzacyjnego (n=1)
 przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL (n=2)
kwestionariusz internetowy CAWI
o Uzyskaliśmy następujący zwrot – 183 wypełnione ankiety, co daje 66% poziom zwrotu, w
tym od:
 111 autorów zadań,
 54 recenzentów poprawności merytorycznej,
 16 recenzentów poprawności językowej, oraz
 20 sędziów kompetentnych.
grupowy wywiad pogłębiony
o W ramach niniejszego badania przeprowadzono jeden wywiadu grupowego, w którym
wzięło udział 5 osób zaangażowanych w realizację projektu „Budowa banków zadań”.
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I. WPROWADZENIE

Ogólne informacje dot. badania oraz badanego projektu
Badanie ewaluacyjne projektu systemowego pt. Budowa banków zadań, zostało zrealizowane przez
Fundację IDEA Rozwoju na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Badanie miało charakter
ewaluacji on-going i było realizowane w terminie od 3 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.
Projekt Budowa banków zadań realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013, w priorytecie III. Wysoka jakość systemu oświaty, w działaniu 3.2. Rozwój systemu
egzaminów zewnętrznych. Projekt jest realizowany na terenie całej Polski, w terminie od 1 stycznia
2010 do 28 czerwca 2015.
Realizacja badanego projektu ma na celu stworzyć banki zadań. Banki zadań to miejsca, w których
gromadzone będą zadania wytworzone przez ekspertów z danej dziedziny nauki, działających
w ramach utworzonej przez Zamawiającego ogólnokrajowej struktury organizacyjnej.
W bankach zadań będą przechowywane wytworzone zadania i testy egzaminacyjne dla egzaminatorów
zewnętrznych, zgodne z nową podstawą programową kształcenia ogólnego (egzaminu gimnazjalnego
od 2012, sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminu maturalnego od 2015)
oraz egzaminów eksternistycznych, w tym egzaminów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Cele szczegółowe projektu:
-utworzenie zespołów autorów zadań egzaminacyjnych,
-opracowanie procedur tworzenia zadań standaryzacji testów,
-opracowanie technologii umożliwiającej funkcjonowanie banku zadań na poziomie technicznoinformatycznym.
Projekt realizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, w partnerstwie
z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu.
Celem badania była ocena obecnego systemu zarządzania projektem, trafności i skuteczności
podejmowanych działań oraz ich przełożenia na cele projektu i realizację Priorytetu III PO KL.
W ramach badania ocenie i weryfikacji poddane zostały również poszczególne działania
przedmiotowego projektu, jego rezultaty i zgodność z harmonogramem realizacji. Oceniono również
zgodność działań i rezultatów projektu z dokumentami ramowymi w PO KL (np. dokumentami
programowymi czy wytycznymi), a także poprawność i rzetelność składanych planów finansowych.
Aby osiągnąć cel główny badania konieczne było zbadanie następujących obszarów badawczych:
1) ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych zagadnień na osiąganie
rezultatów i celów projektu;
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2) ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów i produktów, jak również
zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena planów finansowych i rzeczowych
w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych przyczyn niespójności lub opóźnień,
3) ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia realizacji
celów i rezultatów projektu, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju systemu
oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty.
4) identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu.
5) ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu.
Badanie obejmowało okres realizacji projektu od 01.01.2010 do 28.02.2015.

II. ZASTOSOWANA METODOLOGIA
III.
Mając na uwadze wymagania określone w SIWZ oraz generalny cel jakim było przeprowadzenie
rzetelnego badania, Wykonawca założył realizację projektu z wykorzystaniem wielu metod i technik
badawczych. Dzięki temu zapewniona została tzw. triangulacja metod i technik, zarówno w obszarze
zbierania danych, jak i ich analizy i formułowania wniosków. Dzięki triangulacji zmniejszają się błędy
pomiaru i podnosi jakość całego badania. Wyniki stają się tym samym bardziej wiarygodne.1
Poniżej przedstawiamy opis wszystkich wykorzystanych metod badawczych.
Analiza danych zastanych (Desk Research)
Badanie gabinetowe przeprowadzone w przedmiotowym projekcie oparło się o następujące trzy grupy
materiałów:
1. Dokumenty (procedury wewnętrzne dot. zarządzania projektami unijnymi w CKE, dokumenty
projektowe, dane z monitoringu, sprawozdania itp. udostępnione przez Zamawiającego);
2. Dokumenty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. procedury regulujące funkcjonowanie
banków zadań, zasady standaryzacji zadań egzaminacyjnych, regulamin pracy banku zadań, zasad
zachowania tajności tworzonych, przesyłanych i przechowywanych materiałów, systemu
klasyfikowania zadań, materiałów dotyczących przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń, itp.);
3. Dokumenty prawne i strategiczne, poziomu krajowego i europejskiego.

1

Por. M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność. Metodologia jakościowa czy ilościowa?, [w:] A. Haber
(red.), Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
2007r.
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Zestawienie źródeł, które były brane pod uwagę przy realizacji tej części badania znajduje się w części
aneksowej raportu, w rozdziale pt. Wykorzystane źródła. W badaniu danych zastanych wykorzystano
nie mniej niż 60% próby.
Wszystkie materiały przed włączeniem do badań zostały poddane krytycznemu sprawdzeniu
pod kątem ich trafności względem celów badania, a także rzetelności, wiarygodności i aktualności.
Analiza danych zastanych przebiegała na zdefiniowanych kodach, spójnych z obszarami badań,
co pozwoliło na lepsze i szybsze wykorzystanie materiałów przy opracowywaniu niniejszego raportu
końcowego. Uwzględniając krótki termin realizacji badania, zwiększyło to efektywność wykorzystania
tej metody badawczej.
Podsumowując zastosowanie metody desk research pozwoliło na spojrzenie na problem z wielu
perspektyw, ze względu na korzystanie z różnych źródeł danych, a także umożliwiło lepsze
zaplanowanie dalszych działań dzięki rozpoznaniu obszaru badawczego.
Indywidualne wywiady pogłębione
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) to metoda badań jakościowych, prowadzona na podstawie
scenariusza rozmowa, w której uczestniczy badacz i respondent. Pozwala poznać własne opinie
respondentów dotyczące danego tematu. Dzięki indywidualnym wywiadom pogłębionym, badacze
uzyskują bardziej szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób badana interwencja została
wdrożona oraz jaki był społeczno-ekonomiczny kontekst jej przygotowania i realizacji.
Wywiady indywidualne były bardzo istotne w niniejszym badaniu, ze względu na konieczność
kompletnej oceny systemu zarządzania projektem oraz osiąganych przez niego rezultatów. Hipotezy
formułowane na podstawie tych wywiadów były weryfikowane podczas badania danych ilościowych CAWI. Dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie IDI, otrzymano znakomitą część informacji, pozwalającą na
udzielanie odpowiedzi na pytania określone w ramach wszystkich pięciu obszarów badawczych.
Wywiady indywidualne zostały przeprowadzone z grupą 12 respondentów, w celu odpowiedzi na
pytania wskazane we wszystkich pięciu obszarach badawczych:
 z koordynatorem projektu (n=1),
 z menedżerem projektu (n=1)
 koordynatorami zespołów autorów (n=7),
 koordynatorem zespołu standaryzacyjnego (n=1)
 przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL (n=2)
W przypadku respondentów spoza Warszawy wywiady były przeprowadzane za pośrednictwem
telefonu.
Ankiety kwestionariuszowe (CAWI)
Technika CAWI, to wspomagany komputerowo wywiad internetowy (computer-assisted web
interview), służący do realizacji badań sondażowych, w których wywiad realizowany jest
za pośrednictwem strony internetowej. Kwestionariusz wypełniany jest przez osobę, która ma dostęp
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do właściwego linku ankiety (możliwe jest zarówno udostępnienie linków uniwersalnych,
jak i zindywidualizowanych).
W niniejszym badaniu technika CAWI została wykorzystana, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego,
jako narzędzie badania grup docelowych:
1.
2.
3.
4.

autorów zadań;
recenzentów zadań (merytorycznych i językowych);
sędziów kompetentnych;
pracowników zaangażowanych w obsługę i zarządzanie projektem.

Technika CAWI posłużyła do pozyskania informacji przydatnych z punktu widzenia dwóch obszarów
badawczych, tj.:
1. Oceny systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenia tych zagadnień na osiąganie
rezultatów i celów projektu.
2. Oceny trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia
realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków rozwoju
systemu oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty.
Populacja wg otrzymanej bazy od CKE liczyła 276 osób, w tym:





153 autorów zadań (w tym jedna osoba pełniąca również rolę recenzenta poprawności
merytorycznej),
89 recenzentów poprawności merytorycznej (w tym 12 osób pełniących również rolę recenzenta
poprawności językowej i 10 osób pełniących dodatkowo rolę sędziego kompetentnego),
11 recenzentów poprawności językowej (w tym 1 osoba będąca również sędzią kompetentnym),
oraz
23 sędziów kompetentnych2.

Zaproszenia do udziału w badaniu zostały wysłane 31 marca br., kolejne monity – 7 i 9 kwietnia.
W trakcie trwania badania uruchomiony był helpdesk służący podniesieniu jakości badania
i zwiększeniu odsetka zwrotów. Uzyskaliśmy następujący zwrot – 183 wypełnione ankiety, co daje 66%
poziom zwrotu, w tym od:





111 autorów zadań,
54 recenzentów poprawności merytorycznej,
16 recenzentów poprawności językowej, oraz
20 sędziów kompetentnych.

2

W przypadku osób, które pełniły więcej niż 1 rolę w projekcie, dane zaprezentowano w taki sposób, że jeśli dana
rola została wymieniona w kategorii powyżej, to już nie była wliczana do swojej kategorii.
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Wykres 1 Role w projekcie

:
Źródło: Badanie CAWI, n= 201 (możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi)

W kilku przypadkach (ok. 9% badanych), respondenci pełnili więcej niż jedną rolę w projekcie.
Najczęściej (w przypadku 6 respondentów) łączyli oni rolę recenzenta poprawności merytorycznej
i sędziego kompetentnego. W przypadku 4 osób – było to połączenie roli recenzenta poprawności
merytorycznej i językowej, a w dwóch przypadkach - recenzenta poprawności językowej i sędziego
kompetentnego. Co ciekawe, w wyjątkowych przypadkach (5 osób), łączono również rolę autora zadań
z innymi rolami:
-2 osoby pełniły dodatkowo rolę recenzenta poprawności merytorycznej,
-2 osoby – rolę sędziego kompetentnego,
-1 osoba – rolę recenzenta poprawności merytorycznej i językowej.
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Wykres 2 Panel lewy: Respondenci ze względu na płeć; panel prawy: Respondenci ze względu na
miejsce zamieszkania
Miasto powyżej 100 tys.…
Mężczyzna
22%

Kobieta
78%

65,9

Miasto do 100 tys. mieszkańców

9,5

Miasto do 50 tys. mieszkańców

8,4

Miasto do 20 tys. mieszkańców

7,3

Miasto do 10 tys. mieszkańców

2,2

Wieś

6,7
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Źródło: Badanie CAWI, n= 179

Wśród respondentów przeważały kobiety – stanowiły aż 78% oraz osoby z miast powyżej 100 tys. osób
– było ich ponad 65%.
Wykres 3 Doświadczenie zawodowe

Inna instytucja oświatowa

Uczelnia wyższa

24,6%

35,8%

Szkoła

System egzaminacyjny

75,4%

55,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%
Źródło: Badanie CAWI, n= 343 Procenty nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość zaznaczenia jednocześnie kilku
odpowiedzi.

Najwięcej autorów zadań, recenzentów i sędziów ma za sobą doświadczenie w szkołach różnego
stopnia (75,4%), ale także w systemie egzaminacyjnym – tę opcję zaznaczyło ponad połowę badanych
(55,9%). Warto jednak zauważyć, że wśród zespołu projektowego znalazło się też nieco ponad 1/3 osób
z doświadczeniem na uczelni wyższej.
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Zogniskowany wywiad grupowy
Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) to metoda badań jakościowych, która pozwala na pogłębienie
wybranych kwestii oraz poznanie subiektywnych opinii przedstawicieli badanej populacji.
Jest powszechnie wykorzystywana w badaniach ewaluacyjnych, społecznych oraz marketingowych.
Jej specyfika polega na prowadzeniu wywiadu z większą liczbą respondentów jednocześnie.
Unikalną cechą FGI jest możliwość pogłębienia zagadnień, które mogły by umknąć przy wykorzystaniu
innych metod.
Wywiad grupowy w trakcie niniejszego badania umożliwił wstępną weryfikację i ocenę wniosków
płynących z badania. Pytania zadawane w ramach FGI dotyczyły w szczególności oceny trafności
i adekwatności działań podejmowanych w ramach projektu oraz możliwości zastosowania
alternatywnych rozwiązań do osiągnięcia zakładanych celów.
W ramach niniejszego badania przeprowadzono jeden wywiadu grupowego, w którym wzięło udział 5
osób zaangażowanych w realizację projektu „Budowa banków zadań”. W badaniu zastosowany został
dobór celowy próby, co pozwoliło na pogłębienie i uszczegółowienie wstępnych wniosków
pozyskanych na wcześniejszych etapach badania.
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III.WYNIKI BADANIA
IV.
Zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, wyniki niniejszego raportu końcowego są przedstawione
w odniesieniu do 5 obszarów badawczych zidentyfikowanych na etapie opisu przedmiotu
zamówienia. Te obszary to:








Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych zagadnień na osiąganie
rezultatów i celów projektu.
Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów i produktów, jak
również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena planów finansowych
i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych przyczyn niespójności lub
opóźnień.
Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu widzenia
realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu
oświaty.
Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu.
Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu.

Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych zagadnień
na osiąganie rezultatów i celów projektu.
W niniejszym rozdziale dokonana została ocena systemu zarządzania i obsługi projektu, jego wpływ na
realizację rezultatów i osiąganie celów projektu. Na potrzeby rozdziału wykorzystane zostały, przede
wszystkim, wnioski z analizy danych zastanych, wyniki pogłębionych wywiadów indywidualnych
z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego
zorganizowanego na potrzeby badania, oraz wyniki ankiety kwestionariuszowej CAWI.
Projekt realizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), która została powołana Ustawą
z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) o systemie oświaty. Do zadań CKE
należy m.in. przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania
sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminów (m.in. gimnazjalnego i maturalnego) a także inicjowanie
lub organizowanie badań, analiz i innowacji w dziedzinie oceniania i egzaminowania.
Za realizację merytoryczną projektu odpowiada koordynator projektu, zaś za sprawy organizacyjnofinansowe – menedżer projektu. Poniżej prezentujemy strukturę systemu zarządzania projektem.
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Schemat 1. System zarządzania projektem Budowa Banków Zadań
Centralna
Komisja
Egzaminacyjna

Koordynator ds.
merytorycznych

Koordynator
projektu

Główny
Koordynator ds.
Organizacyjnych EFS

Koordynator zespołu
standaryzacyjnego

Koordynatorzy zespołów autorów:
 egzaminów eksternistycznych
 opracowującego zadania dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 języków obcych
 przyrodniczego
 społecznego
 matematyczno-informatycznego
 humanistycznego

Dział
planowania
finansowego

Menedżer
projektu

Asystent
menedżera

Recenzenci

Kierownicy
zespołów
przedmiotowych

AUTORZY
ZADAŃ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych podczas badania danych
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Koordynator projektu w ramach realizacji zadań projektowych, współpracuje przede wszystkim
z koordynatorami zespołów autorów. Wspólnie opracowują, podczas spotkań koordynatorów
zespołów zasady działania obowiązujące dla wszystkich zespołów – np. ile spotkań zespołu, ile zadań,
jakiego typu zadania będą podlegały standaryzacji.
W obrębie zespołu – prace organizuje koordynator. Do jego zadań należy m.in.:













Ustalenie, wspólnie z koordynatorem projektu, harmonogramu pracy zespołu na dany rok
kalendarzowy, czy specyfiki zadań egzaminacyjnych przewidzianych do przygotowania
w danym roku;
Przeszkolenie autorów zadań odnośnie procedur obowiązujących w projekcie;
Wyznaczenie kierowników zespołów przedmiotowych;
Ustalenie, wspólnie z kierownikiem zespołu przedmiotowego, zakresu prac wymaganych
od danego autora;
Ustalenie terminów i miejsca spotkań wartościujących;
Sporządzenie, na podstawie sprawozdań kierowników zespołów przedmiotowych,
sprawozdania ze spotkania wartościującego;
Ustalenie wysokości wynagrodzenia i wypłaty dla każdego z autorów w ramach
obowiązującego cennika zgodnego z rozporządzeniem dyrektora CKE;
Pośredniczy, wspólnie z kierownikami zespołów przedmiotowych, między CKE i autorami
zadań w zawieraniu umów i akceptowaniu rachunków;
Organizuje recenzowanie zadań zgodnie z przyjętą procedurą;
Po zakończeniu prac z daną transzą zadań, przekazuje koordynatorowi projektu pełne
sprawozdanie dotyczące zakresu i efektów wykonanych zadań;
Przekazuje przyjęte zadania menedżerowi projektu3.

Kierownik zespołu przedmiotowego, poza zadaniami wymienionymi powyżej:






Dokonuje pierwszej oceny poprawności merytorycznej i konstrukcyjnej zadań
przygotowanych przez podległych mu autorów;
Podejmuje decyzję o dopuszczeniu danego zadania na spotkanie wartościujące, tym samym
wstępnie akceptuje zadania przygotowane przez autorów;
Sporządza informację o wynikach spotkania wartościującego, uwzględniając liczbę zadań
przygotowanych przez każdego autora, zaakceptowanych przez zespół bez poprawek,
przekazanych do poprawek lub odrzuconych;
Przekazuje koordynatorowi zespołu przyjęte po recenzjach zestawy zadań4.

3

Regulamin Zespołu Autorów Zadań Egzaminacyjnych, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych"
Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", PO KAPITAŁ LUDZKI, Projekt VII Budowa banków zadań, Centralna
Komisja Egzaminacyjna, Warszawa, 8 października 2012, s. 1-3
4
Ibid., s. 1-3
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Menedżer projektu administruje projektem, w tym m.in. prowadzi dokumentację projektu
i jej archiwizację, uczestniczy w przygotowaniu wniosków o płatność.
Dział planowania finansowego – odpowiada za kontakty z instytucją pośredniczącą, planowanie
i realizowanie wydatków oraz rozliczenie projektu pod względem finansowym.
Koordynator do spraw merytorycznych w CKE przypisany do projektu to osoba, która ma nadzór nad
pracami dotyczącymi modyfikacji merytorycznych wniosków, prowadzi prace zapewniające trwałość
projektów i wykorzystanie ich rezultatów. W opinii respondentów jest to również osoba, która
w procedurze zamówień publicznych potwierdza zasadność wydatków i to, że będą miały
merytoryczne odzwierciedlenie w realizowanych działaniach.
Ze względu na to, że zadania egzaminacyjne na wszystkich szczeblach są tajne, autorów zadań muszą
obowiązywać specjalne reguły. Dlatego też w ramach projektu „Budowa Banków Zadań” opracowane
zostały podstawowe zasady pracy autora zabezpieczające wytwarzane materiały egzaminacyjne przed
nieuprawnionym ujawnieniem. Wśród tych zasad są:
 Zadania egzaminacyjne i wszelkie związane z nimi materiały muszą być opracowywane na
komputerze niepołączonym z Internetem lub z inną siecią.
 Dostęp do zawartości komputera z materiałami egzaminacyjnymi możliwy jest wyłącznie
poprzez hasło znane tylko autorowi.
 Autor musi szyfrować wytwarzane pliki hasłami znanymi tylko jemu.
 Materiały mogą być przesyłane tylko do uprawnionych osób i wyłącznie w plikach
zaszyfrowanych.
 Autorów obowiązuje zakaz przekazywania informacji na temat wytwarzanych materiałów i
stosowanych procedur w jakiejkolwiek formie osobom nieupoważnionym.
 Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego niszczenia zbędnych wersji papierowych
wytworzonych materiałów lub ich fragmentów/elementów w odpowiednich niszczarkach.
 Autorzy zobowiązani są do niezwłocznego niszczenia formy elektronicznej materiałów
egzaminacyjnych lub ich fragmentów/elementów skutecznymi programami komputerowymi
w terminie podanym przez koordynatora zespołu autorów.
W trakcie realizacji projektu, sporządzono również inne dokumenty, które miały wpływ na zarządzanie
projektem. W ramach niniejszego badania ewaluacyjnego ocenie poddano:





regulamin zespołu autorów zadań egzaminacyjnych,
kodeks etyczny autorów zadań egzaminacyjnych,
sposób opracowania zadania (w tym także metryczka zadania),
drogę zadania egzaminacyjnego.

Regulamin zespołu autorów określa tryb pracy zespołu autorów oraz tryb pracy autora zadań
egzaminacyjnych. W części dotyczącej trybu pracy zespołu autorów, Regulamin określa m.in. obowiązki
koordynatorów zespołów i kierowników zespołów przedmiotowych, drogę zadania egzaminacyjnego
w ramach zespołu czy organizację spotkań wartościujących. Obowiązki koordynatorów i kierowników
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zostały opisane powyżej, natomiast pełna droga zadania egzaminacyjnego zostanie opisana przy okazji
omawiania dokumentu Droga zadania egzaminacyjnego.
Celem spotkań wartościujących jest analiza i ocena zadań egzaminacyjnych pod kątem poprawności
dydaktycznej, merytorycznej, konstrukcyjnej, językowej i edytorskiej. Oceny dokonuje zespół
przedmiotowy. Co do zasady, spotkania wartościujące odbywają się w trybie weekendowym:
rozpoczynają się w piątek po południu, kończą się w niedzielę po południu. W spotkaniu
wartościującym uczestniczą tylko ci autorzy, którzy przygotowali określoną przez koordynatora zespołu
liczbę zadań zaakceptowanych przez kierownika zespołu przedmiotowego. Zespół przedmiotowy
podejmuje poprzez głosowanie decyzję o: akceptacji zadania, lub jego akceptacji pod warunkiem
wprowadzenia poprawek, ewentualnie także o odrzuceniu zadania.
W ramach pracy nad danym zadaniem, autor jest zobowiązany do wprowadzenia ustalonych poprawek
i przekazania swojego zestawu zadań kierownikowi zespołu przedmiotowego po spotkaniu
wartościującym, recenzjach merytorycznych i językowych oraz po ekspertyzie sędziów
kompetentnych. Regulamin, w stosunku do autorów, określa również sytuacje, w przypadku których
mogą oni być odsunięci od prac zespołu.
Kodeks etyczny autorów zadań egzaminacyjnych określa zasady postępowania i standardy zachowań
obowiązujące autorów zadań egzaminacyjnych. Zasady zawarte w Kodeksie etycznym dotyczą
wypełniania obowiązków przez autora zadań egzaminacyjnych, relacji autora z pozostałymi członkami
zespołu przedmiotowego oraz przejrzystości postępowania i zapobiegania korupcji.
Istotną innowacją, umożliwiającą umieszczanie zadań w systemie informatycznym, jakim de facto jest
bank zadań, a także ich odpowiednie wyszukiwanie według różnych kryteriów jest jednolity
dla wszystkich autorów i zadań Sposób opracowania zadania zawierający metryczkę zadania.
Metryczkę zadania prezentuje poniższa tabela.
Tabela 1. Metryczka zadania
Elementy identyfikujące zadanie
Identyfikator zadania w BANKU
Identyfikator zadania
Etap edukacyjny
Egzamin
Nazwa przedmiotu
Poziom: podstawowy; rozszerzony;
dwujęzyczny; nie dotyczy
Wymagania ogólne
Wymagania szczegółowe
Typ zadania
Identyfikatory zadań tworzących
wiązkę (obligatoryjnie lub
fakultatywnie) z tym zadaniem
Słowo/a kluczowe / tematyka

Charakterystyka zadania
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Punktacja
Materiał źródłowy
Łatwość
Moc różnicująca
Identyfikator kierownika zespołu
przedmiotowego
Identyfikatory recenzentów/ sędziów
kompetentnych
Źródło: Sposób opracowania zadania, Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych" Priorytet III
"Wysoka jakość systemu oświaty", PO KAPITAŁ LUDZKI, Projekt VII Budowa banków zadań, Centralna Komisja
Egzaminacyjna, Warszawa, s. 1

Istotnym dokumentem wpływającym na zarządzanie projektem jest również Droga zadania
egzaminacyjnego. Jest to de facto procedura przekazywania zadania od jego zamówienia przez
koordynatora zespołu autorów aż do umieszczenia zadania w jednym z banków zadań. Schemat 2.
prezentuje całą drogę zadania. Widać, że zadanie poddawane jest wielokrotnym analizom i jest
kilkukrotnie udoskonalane przez autora – zarówno w wyniku pojedynczych ocen (np. ocena kierownika
zespołu przedmiotowego), jak i ocen zbiorowych (np. podczas spotkań wartościujących).
Nie bez znaczenia dla przygotowania zadań egzaminacyjnych o wysokiej jakości jest również recenzja
merytoryczna i językowa oraz ocena sędziów kompetentnych.
Wpływ spotkań wartościujących zarówno na jakość zadań egzaminacyjnych, jak i na rozwój autorów
zadań jest nie do przecenienia. Przede wszystkim jest to możliwość dyskusji kilku ekspertów w danym
przedmiocie nad treścią danego zadania i udoskonalanie go. Spotkania wartościujące mają również
znaczenie dla kształcenia twórców zadań, gdyż jak stwierdził jeden z naszych respondentów:
Te grupowe spotkania są znakomite, jak chodzi o wartościowanie tych zadań. Co innego, jak się zbierze
takie grono osób, które będą „pastwić się” nad zadaniem, żeby ono lepiej wyglądało, a co innego, jak
ktoś coś tam sobie układa i oddaje jako gotowe. I potem jest już np. jedna czy dwie recenzje. Zupełnie
to jest inne przełożenie. [źródło: IDI]
Wie pan, w momencie kiedy zespół ekspertów z całej Polski spotyka się na trzydniowym spotkaniu i
razem między sobą te zadania wartościuje, to jest to w pewien sposób podnoszenie kwalifikacji, ze
względu na to, że wymieniają się te osoby doświadczeniami. [źródło: IDI]
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Wykres 4 „Czy brał/a Pan/i udział w spotkaniach zespołu autorów? Jeżeli tak, to ile razy?

Średnio
15 razy

Tak
Nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 111)

Można zauważyć, że również autorzy zadań docenili wartość tych spotkań. Aż 97% z nich brało udział
w spotkaniach wartościujących, każdy z nich średnio 15 razy. Rekordzista – uczestniczył aż w 74
spotkaniach wartościujących.
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Schemat 2: Droga zadania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu „Droga zadania” opracowanego przez Grzegorek J., Działanie 3.2 "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych" Priorytet III "Wysoka jakość
systemu oświaty", PO KAPITAŁ LUDZKI, Projekt VII Budowa banków zadań, Centralna Komisja Egzaminacyjna 10.06.2013, Warszawa
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Większość badanych pozytywnie oceniła system zarządzania projektem i jego wpływ na osiąganie
zarówno celów projektu, jak i celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szczególnie podkreślone
było utworzenie zespołów autorów pochodzących z całej Polski oraz całej struktury, w ramach której
pracowali – zespół kierowników przedmiotowych, koordynatorów zespołów autorów i zespołu
standaryzacyjnego, wreszcie – koordynatora projektu. Zebranie tylu autorów – tworzących zadania
egzaminacyjne z różnych przedmiotów, będących ekspertami w swojej dziedzinie było przez wielu
respondentów określane sukcesem projektu Budowa banków zadań.
Sukcesem jest powołanie takiej grupy ekspertów z całej Polski. (…) To są ludzie, którzy mają pasję
uczenia, pasję dydaktyczną, pasję tworzenia zadań. [źródło: IDI]
(…) autorzy zadań kształcą się nawzajem. [źródło: IDI]
Poniższy wykres obrazuje ocenę współpracy z koordynatorami zespołów autorów, kierownikami
przedmiotowymi oraz menedżerem projektu. Na wykresie pokazano wyłącznie procent odpowiedzi
„bardzo dobrze”.
Wykres 5 „Jak ocenia Pan(i) współpracę z osobami zaangażowanymi w projekt w różnych wymiarach”
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Autorzy zadań, zapytani o współpracę z osobami na różnych szczeblach zarządzania, przede wszystkim
bardzo wysoko ocenili współpracę z koordynatorami zespołów autorów. Najwyżej został oceniony
wymiar „zaangażowanie”, gdzie autorzy aż w 87,4% przypadków uznali, że było ono na bardzo dobrym
poziomie.
Nieco tylko niżej oceniona została współpraca z kierownikami zespołów przedmiotowych, lecz
ponownie, podobnie, jak to miało miejsce w przypadku koordynatorów zespołów autorów, najwyżej
zostało ocenione zaangażowanie (82% odpowiedzi „bardzo dobrze”).
Na tym tle, bardzo słabo wygląda współpraca z menedżerem projektu. Warto się przyjrzeć – dlaczego.
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Wykres 6 „Jak ocenia Pan(i) współpracę z menedżerem projektu”
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Na pierwszy rzut oka widać bardzo duży odsetek odpowiedzi „nie współpracowałem” oraz „trudno
powiedzieć”. Można założyć, że odpowiedzi „trudno powiedzieć” również zostały zaznaczone z tego
powodu, że autorzy zadań po prostu mieli bardzo ograniczony kontakt z menedżerem projektu. Zwykle
kontaktował się on z koordynatorami zespołów, ewentualnie – z kierownikami zespołów
przedmiotowych.
Gdy pominiemy te odpowiedzi, widać, że wszyscy pozostali bardzo wysoko ocenili również pracę
menedżera projektu. W prawie wszystkich wymiarach – terminowość, zaangażowanie, komunikacja i
zarządzanie projektem – otrzymał on głównie oceny „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”. Jedynie w
przypadku terminowości – otrzymał on 1,8% wskazań „raczej źle”.
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Wykres 7 “Czy Pani/Pana zdaniem system zarządzania projektem umożliwiał przygotowanie
odpowiedniej liczby zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie?”

Raczej nie; 3,8
Ani tak ani nie; 8,2

Zdecydowanie tak;
27,3

Raczej tak; 60,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Ankietowani wysoko ocenili system zarządzania projektem. Według 88% badanych system zarządzania
projektem umożliwiał przygotowanie odpowiedniej liczby zadań w wyznaczonym czasie.
Wśród elementów, które w przyszłych projektach mogłyby ulec zmianie wymienione zostało
m.in. zmniejszenie liczby przedmiotów podlegających jednemu koordynatorowi zespołu autorów,
tak by jeden koordynator odpowiadał tylko za jeden przedmiot, a nie jak to ma miejsce obecnie,
gdy koordynatorzy odpowiadają za kilka przedmiotów (np. koordynator zespołu przyrodniczego
odpowiada za biologię, fizykę, chemię i geografię). W obecnej sytuacji koordynatorzy zespołów nie są
w stanie opiniować merytorycznie wszystkich zadań tworzonych przez ich zespoły, gdyż nie posiadają
zazwyczaj odpowiedniego przygotowania. Ich opinia jest ograniczona do sprawdzenia poprawności
językowej, odpowiedniej konstrukcji, ale nie poprawności merytorycznej.
W przypadku realizacji podobnego projektu, lub kontynuacji obecnego, należałoby się również
zastanowić nad odciążeniem organizacyjnym koordynatorów zespołów autorów i przydzielenie
im asystentów ds. organizacyjnych lub wręcz przydzielenie każdemu zespołowi koordynatora
organizacyjnego. Obecnie odpowiadają oni bowiem nie tylko za zadania egzaminacyjne, ale także za
sprawy biurowe, dokumenty projektowe i ich przekazywanie do CKE.
W ramach projektu powstało wiele dokumentów proceduralnych. Dotyczą one m.in. procedur
tworzenia zadań egzaminacyjnych i postępowania z nimi. Ich celem jest, po pierwsze uzyskanie zadań
o jak najwyższej jakości i po drugie – zachowania ich tajności. Dzięki tym procedurom, projekt
przebiegał bez zakłóceń i naruszeń tajemnicy, a przygotowane przez autorów zadania egzaminacyjne
spełniają wszystkie kryteria zadań o wysokiej jakości i przydatności dla systemu egzaminów
zewnętrznych.
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Wykres 8 “Czy Pani/Pana zdaniem przyjęte procedury w ramach projektu umożliwiały sprawną
realizację przydzielonych w jego ramach zadań?”
Raczej nie
4%
Ani tak, ani nie
4%

Zdecydowanie
nie
2%

Zdecydowanie
tak
35%

Raczej tak
55%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Aż 90% autorów zadań, recenzentów i sędziów kompetentnych ocenia, że procedury przyjęte
w ramach projektu umożliwiały sprawną realizację ich zadań. Jedynie 2% jest zdania, że procedury
zdecydowanie nie umożliwiały realizacji zadań. Wśród osób, które uważały, że procedury nie były
odpowiednie, najczęściej wskazywano, że te procedury zbyt często się zmieniały (8 wskazań).
Pięciu osobom przeszkadzały problemy z recenzjami – ich brak, brak informacji zwrotnej czy brak
korelacji z pracami innych członków zespołu projektowego. Nieliczne osoby (3 wskazania) oceniały
również, że na sprawną realizację ich zadań wpływał brak systematyczności w przekazywaniu pracy
do wykonania, że ta praca przekazywana była falami, a potem następował długi okres bezczynności.
Należy zaznaczyć, że koordynatorzy zespołów autorów często wskazywali na to, że nie zostali
przeszkoleni w kwestii procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków
europejskich. Należy wziąć tu pod uwagę również fakt, że procedury dla EFS i PO KL wielokrotnie
zmieniały się w trakcie realizacji projektu. Aby w przyszłości przeciwdziałać ryzykom związanym z takim
stanem rzeczy należałoby rozważyć jedną z dwóch możliwości:




Zapewnienie szkoleń (przynajmniej raz w roku) dotyczących zmian wprowadzonych
w procedurach realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich dla
wszystkich koordynatorów zespołów autorów; lub/i
Wyodrębnienie zadań finansowo-organizacyjnych oraz tych związanych z obowiązkami
dotyczącymi projektów realizowanych ze środków europejskich i przekazanie
ich koordynatorom organizacyjnym, którzy funkcjonowaliby przy wszystkich zespołach
autorów.
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Ze strony CKE wysoko została oceniona komunikacja z Instytucją Pośredniczącą (IP), której rolę pełni
Departament Funduszy Strukturalnych (odpowiedzialny za sprawy związane z procedurami wdrażania
projektu) oraz Departament Jakości Edukacji (odpowiedzialny za część merytoryczną projektu)
w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pomoc ze strony IP jest bardzo rzetelna, a wymagania wobec
beneficjenta są przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem.
Również Instytucja Pośrednicząca bardzo wysoko ocenia jakość współpracy z CKE – możliwość
kontaktów roboczych z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w realizację projektu, szybką reakcję
na kontakty mailowe, możliwości kontaktów telefonicznych.
Większość badanych przez ewaluatorów osób wskazuje na sukcesy projektu. Czasem – jest to po prostu
osiągnięcie wszystkich zamierzonych produktów i rezultatów. Wielu z nich wskazuje jednak także na
inne pozytywne aspekty jego realizacji.
Przede wszystkim – największym sukcesem, a także potencjałem do zagospodarowania na przyszłość
są ludzie, którzy zostali zaangażowani w projekcie. Głównie mowa tu o zespołach autorów oraz
recenzentach. Przede wszystkim – w trakcie trwania projektu autorzy zadań wzajemnie się kształcili –
uczestnicząc w spotkaniach wartościujących. Po drugie – jest to całkiem spora liczba ludzi z całej Polski
– nie tylko związana z Centralną bądź Okręgowymi Komisjami Egzaminacyjnymi, ale pochodząca
z różnych innych środowisk – także szkół i szkół wyższych (wątek integracji środowisk został nieco
rozwinięty w rozdziale III.4). Między nauczycielami różnych poziomów edukacji nawiązała się nić
zrozumienia.
Innym z sukcesów bardzo często podkreślanym, zarówno w badaniu jakościowym, jak i ilościowym,
jest stworzenie ogromnej bazy zadań – prawie dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano.
Wykres 9 „Czy Pani/Pana zdaniem w zakresie realizacji projektu udało się osiągnąć jakieś znaczące
sukcesy? Jakie to były sukcesy?”
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 111). Dane nie sumują się ze względu na możliwość wskazania
więcej niż jednej odpowiedzi.
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Wśród autorów zadań, recenzentów i sędziów kompetentnych najczęściej wymienianym sukcesem
było stworzenia dużej bazy wysokiej jakości zadań – wskazało go aż 60 osób spośród 111,
które twierdziły, że w projekcie osiągnięto znaczące sukcesy.
Na drugim miejscu wskazywano stworzenie profesjonalnej grupy autorów i recenzentów (wskazane
przez 22 osoby).
Te sukcesy są najczęściej wskazywane przez przedstawicieli wszystkich badanych przez nas grup
(w badaniach jakościowych i ilościowych).
Co więcej, autorzy zadań, recenzenci i sędziowie zauważają również wśród sukcesów możliwość
wzajemnego doskonalenia się autorów zadań (18 wskazań) oraz stworzenie nowych, jednolitych
sposobów opracowywania zadań (17 wskazań).
Trudno dokonać jednoznacznej oceny potencjału CKE do realizacji badanego projektu. Z jednej strony,
autorzy zadań, recenzenci i sędziowie kompetentni oceniają, że liczba osób zaangażowanych
w realizację projektu w ich obszarze działalności była wystarczająca.
Wykres 10 „Czy Pani/Pana zdaniem liczba osób zaangażowanych w realizację projektu Budowa Banków
Zadań w Pani/Pana obszarze działalności jest wystarczająca?”
Raczej nie; 4,9

Zdecydowanie
nie; ,5

Ani tak
ani nie;
10,9
Zdecydowanie
tak; 26,8

Raczej tak; 56,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183).

Jednocześnie jednak nieco ponad 3% wszystkich uczestników badania ilościowego wskazuje
na opóźnienia w rozliczaniu umów, a ok. 10% na opóźnienia w pracach recenzentów, autorów badań i
grafików.
Ze względu na dużą liczbę osób pracujących nad realizacją projektu (ok. 150 autorów i ok. 140
recenzentów merytorycznych i językowych a także sędziów kompetentnych), w ramach projektu
podpisywano bardzo wiele umów cywilno-prawnych. Uczestnicy wywiadów indywidualnych
wskazywali, że ta część projektu powinna zostać udoskonalona. Proponowali zwiększenie liczby osób
zajmujących się przygotowywaniem, zawieraniem i rozliczaniem umów z autorami i recenzentami
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lub przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego, który wspomagał by zarządzanie
umowami cywilno-prawnymi.

PODSUMOWANIE
Ogólnie system zarządzania projektem Budowa banków zadań został oceniony pozytywnie,
zarówno przez kadrę zarządzającą projektem, jak i przez autorów zadań, recenzentów i sędziów
kompetentnych.
Wśród ewentualnych udoskonaleń w przyszłych projektach warto rozważyć:





zmniejszenie liczby przedmiotów podlegających jednemu koordynatorowi zespołu
autorów;
przydzielenie koordynatorom zespołów autorów asystentów ds. organizacyjnych;
zwiększenie liczby osób zajmujących się przygotowaniem i rozliczaniem umów cywilnoprawnych z autorami i recenzentami; oraz/lub
wdrożenie systemu informatycznego, który wspomagał by zarządzanie tymi umowami.
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Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiąganych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień.
W niniejszym rozdziale dokonana została ocena stanu osiągnięcia produktów i rezultatów projektu,
zgodności działań z harmonogramem i stopnia osiągania prognoz finansowych. Na potrzeby rozdziału
wykorzystane zostały, przede wszystkim, wyniki pogłębionych wywiadów indywidualnych z osobami
zaangażowanymi w realizację projektu, wyniki zogniskowanego wywiadu grupowego
zorganizowanego na potrzeby badania, wyniki ankiety kwestionariuszowej CAWI oraz wnioski z analizy
danych zastanych.
Wśród rezultatów twardych projektu Budowa banków zadań wymienionych we wniosku
o dofinansowanie są5:





















7 zespołów autorów zadań egzaminacyjnych dodatkowo wspomaganych przez ekspertów
i grafików, zespół centralny, zespół statystyczny, zespół administratorów banków zadań
i zespół standaryzacyjny,
29 osób w zespole humanistycznym,
22 osoby w zespole społecznym,
23 osoby w zespole matematyczno-informatycznym,
31 osób w zespole przyrodniczym,
65 osób w zespole języków obcych,
32 osoby w zespole opracowującym zadania dla uczniów ze specjalnym potrzebami
edukacyjnymi,
38 osób w zespole egzaminów eksternistycznych,
20 osób w zespole centralnym CKE,
2 osoby w zespole statystycznym,
3 osoby i 1 grafik w zespole administratorów banków zadań,
5 osób w zespole standaryzacyjnym oraz osoby wspomagające (ankieterzy),
Zbiór 28.400 sparametryzowanych zadań egzaminacyjnych w formie elektronicznej,
Procedury tworzenia zadań egzaminacyjnych,
Procedura przechowywania zadań w elektronicznym banku zadań,
Platforma internetowa umożliwiająca współpracę CKE i OKE w Poznaniu oraz zespołów
przedmiotowych w zakresie organizacji i funkcjonowania banków zadań,
Podniesienie kwalifikacji autorów zadań egzaminacyjnych,
Przygotowanie w formie elektronicznej 24 zbiorów zadań do sprawdzianu i egzaminu
maturalnego,
Aplikacja mobilna – multiplatformowa zbiorów zadań.

5

Wniosek o dofinansowanie projektu Budowa banków zadań z dnia 10 grudnia 2014, suma kontrolna 57C4-C72A1B82-53B2
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Należy jednak zwrócić uwagę, że choć we wniosku o dofinansowanie powyższe wyniki są zapisane, jako
rezultaty, to zgodnie z metodologią tworzenia wskaźników w projektach współfinansowanych
z funduszy unijnych, w części przypadków należy je rozpatrywać jako produkty projektu.
Autorzy wniosku o dofinansowania określili również rezultaty miękkie projektu:





Wzrost wiedzy autorów nt. rozwiązań merytorycznych umożliwiających budowanie
i funkcjonowanie banków zadań;
Upowszechnienie wiedzy związanej z konstrukcją i procesem rozwiązania zadania poprzez
konferencje i szkolenia;
Podniesienie zaufania społecznego do systemu egzaminów zewnętrznych;
Poprawa jakości i efektywności kształcenia w ramach przedmiotów egzaminacyjnych na II, III
i IV etapie edukacyjnym.

Wartością dodaną projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie jest m.in. powstanie złożonej
organizacji o zasięgu krajowym przygotowującej wysokiej jakości zadania i testy egzaminacyjne do
wszystkich przedmiotów i na wszystkich poziomach oraz opracowana technologia, umożliwiająca
funkcjonowanie banków zadań w aspekcie techniczno-informatycznym.
Wg danych otrzymanych z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszczególne zespoły liczą (stan na dzień
10 czerwca 2013 r.):








26 osób w zespole humanistycznym,
21 osób w zespole społecznym,
22 osoby w zespole matematyczno-informatycznym,
26 osób w zespole przyrodniczym,
61 osób w zespole języków obcych,
25 osób w zespole opracowującym zadania dla uczniów ze specjalnym potrzebami
edukacyjnymi,
33 osoby w zespole egzaminów eksternistycznych6.

Jednocześnie, według informacji uzyskanych w trakcie badań jakościowych, liczba ta się zmieniała w
trakcie realizacji projektu – często było więcej autorów niż zakładano w projekcie, jednak w trakcie
realizacji – rezygnowali oni z różnych powodów.
Porównując powyższe dane z czerwca 2013 r. do założeń z wniosku o dofinansowanie, należy
zauważyć, że w przypadku wszystkich zespołów liczba autorów jest nieco mniejsza od zakładanej.
Zdecydowanie największa różnica w składzie zespołu zauważalna jest w przypadku zespołu
opracowującego zadania dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi – to aż 7 osób (prawie
22%).
W kontekście rezultatów projektu, należy również wspomnieć o grupie recenzentów merytorycznych,
językowych i sędziów kompetentnych. Według danych CKE, w czerwcu 2013 r. w projekcie
6

Grzegorek J., Sitarski J. Podstawowe informacje o organizacji I funkcjonowaniu projektu pod kątem zapewnienia
jak najwyższej jakości zadań egzaminacyjnych, Warszawa, 10.06.2013 r., PO KAPITAŁ LUDZKI, Projekt VII Budowa
banków zadań, Centralna Komisja Egzaminacyjna, s. 2
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uczestniczyło 78 recenzentów merytorycznych, 22 recenzentów poprawności językowej oraz 36
sędziów kompetentnych7.
Według stanu na 9 maja 2014 r., opracowanych zostało łącznie 32.737 zadań egzaminacyjnych, z czego
z kompletną recenzją było 18.858 zadań, dalszych 5.002 było w recenzjach, 8.570 bez jakiejkolwiek
recenzji. 15.880 zadań egzaminacyjnych zostało zamieszczonych w zeszytach do próbnego
zastosowania 8 . Należy dodać, że liczby te dotyczą wyłącznie 5 zespołów, których zadania zostały
poddane próbnemu zastosowaniu. Jednocześnie, według Ewidencji liczby zadań przekazanych
do banku zadań z dnia 15 sierpnia 2014 r. wynika, że do banku zadań przekazano 20024 zadania,
a kolejny dokument Ewidencja liczby zadań przekazanych do CKE, których nie wprowadzono do banku
pokazuje, że do CKE wpłynęło dodatkowo ponad 10 tysięcy zadań, które nie zostały wprowadzone do
banku zadań.
Ponad te 20.000, które mamy w banku, mamy już 11 tysięcy, które leżą i tylko czekam na to, kiedy
(…) PWPW jeszcze te zadania wprowadziło do banku. Ale jeszcze mamy parę tysięcy zadań w
zanadrzu, które są gotowe, tylko tyle, że przechodzą ostatnie recenzje, albo na przykład do zadań
z języków obcych brakuje nam rysunków i robią to graficy. Czyli w sumie będzie około 17 tysięcy
zadań więcej niż mieliśmy zrobić. [źródło: IDI]
Z badania danych ilościowych wynika, że średnio jeden autor zadań opracował 169 zadań (przy
minimalnym zaangażowaniu – 20 zadań i maksymalnym – 500). Średnio jeden recenzent przygotował
recenzje dla 909 zadań (przy maksimum – 5000). Z kolei jeden sędzia kompetentny średnio dokonał
oceny 582 zdań (minimalnie – 50, maksymalnie – 1500).
Wśród dokumentów, które miały powstać w wyniku realizacji projektu Budowa banków zadań,
powstały procedury tworzenia różnego rodzaju zadań egzaminacyjnych:






Wymagania dotyczące edycji zadań zamkniętych,
Wymagania merytoryczne dotyczące zadań zamkniętych,
Wymagania dotyczące materiałów źródłowych stosowanych w zadaniach,
Sposób opracowania zadania zamkniętego,
Sposób opracowania zadania otwartego RO.

Stworzony został również dokument dotyczący grup zadań w banku (struktura banku) oraz sposób
opracowania zadania, zawierający metryczkę zadania. Dokumenty te tworzą procedurę
przechowywania zadań w banku.
Przygotowano również platformę komunikacji między wszystkimi uczestnikami projektu – zarówno
między osobami zarządzającymi zespołami, jak i samymi autorami i recenzentami. Większość
respondentów pozytywnie ocenia funkcjonowanie tej platformy – zarówno jej intuicyjność,
jak i funkcjonalności. Tylko nieliczni koordynatorzy zespołów autorów wskazują, że w początkowej fazie
realizacji projektu autorzy mieli problem z obsługiwaniem tej platformy.

7

Ibidem., s. 3-4
ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ PIĘCIU ZESPOŁÓW W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH 20102013
8
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Większość badanych podkreśla bardzo duże znaczenie projektu dla podnoszenia kwalifikacji
wszystkich autorów zadań egzaminacyjnych oraz ich wiedzy nt. rozwiązań merytorycznych
umożliwiających budowanie i funkcjonowanie banków zadań.
Powstały olbrzymie i znakomite zespoły autorów. Ludzi, którzy naprawdę włożyli w to dużo czasu i
dużo serca, w przygotowanie się, w doskonalenie się, w nauczenie się (…) Myśmy te osoby wyszkolili
wszyscy razem. Bo te grupowe spotkania są znakomite jak chodzi o wartościowanie tych zadań.
(…)
To przez tych ludzi, którzy zostali wyszkoleni. Oni na pewno lepiej będą uczyć w szkołach. Oni być
może będą się kontaktować ze swoimi kolegami, koleżankami, więc na pewno przekazują wiedzę
w dół do tego oceniania wewnątrzszkolnego. [źródło: IDI]
Produkty dotyczące przygotowania w formie elektronicznej 24 zbiorów zadań do sprawdzianu
i egzaminu maturalnego, oraz aplikacji mobilnej – multiplatformowej zbiorów zadań zostały
przewidziane w harmonogramie do realizacji w I i II kwartale 2015 r. Obecnie trwają prace nad
realizacją tych produktów.
W kwestii upowszechnienia wiedzy związanej z konstrukcją i procesem rozwiązania zadania poprzez
konferencje i szkolenia, to w związku ze specyfiką projektu i faktem, że część produktów (zadania
egzaminacyjne) jest tajna, osoby zarządzające projektem zaplanowały konferencję na zakończenie
projektu. Zatem także i ten rezultat zostanie osiągnięty już po zakończeniu niniejszego badania.
Jednocześnie ze względu na zakres badania wymagany przez Zamawiającego oraz fakt, że cały projekt
jeszcze nie jest zakończony, ewaluatorzy nie mogą ocenić osiągnięcia rezultatów dotyczących
podniesienia zaufania społecznego do systemu egzaminów zewnętrznych oraz poprawy jakości
i efektywności kształcenia w ramach przedmiotów egzaminacyjnych na II, III i IV etapie edukacyjnym.
Podsumowując – projekt zrealizował już większość przewidzianych do stworzenia produktów,
a rezultaty, które jeszcze nie zostały osiągnięte – są przewidziane do realizacji w pierwszej połowie
2015 r. i są obecnie realizowane.
Ewaluatorzy zauważają również, że dopóki z przygotowanych zadań nie będą konstruowane testy
egzaminacyjne, do wykorzystania we wszystkich przewidywanych przez CKE egzaminach, trudno
będzie ocenić rzeczywisty wpływ projektu na poprawę jakości edukacji. To oddziaływanie projektu
na system edukacji i system egzaminów zewnętrznych będzie można de facto ocenić dopiero po kilku
latach wykorzystywania zadań z banków. Jednocześnie, osoby odpowiadające za realizację projektu
nie potrafiły wskazać, kiedy banki zadań zaczną być wykorzystywane na potrzeby egzaminów
zewnętrznych, wskazując, że jest to zależne od dyrektora CKE.
Ewaluatorzy odnotowali, że projekt był dwukrotnie przedłużany. W 2012 r. konieczność przedłużenia
wyniknęła z interpretacji ówczesnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wedle której do realizacji
projektu beneficjent nie powinien zatrudniać własnych pracowników. Do 2012 r. poszczególne zespoły
autorów ulokowane były w różnych okręgowych komisjach egzaminacyjnych (OKE). Po tym okresie,
został ogłoszony konkurs na koordynatorów zespołów autorów i zaczęli oni podlegać bezpośrednio
koordynatorowi projektu, a nie poszczególnym OKE. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez
ewaluatorów – prawie przez cały 2012 r. z tego powodu nie podejmowano działań w projekcie.
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Kolejne przedłużenie było konieczne ze względu na przedłużające się procedury przetargowe
na realizację standaryzacji zadań w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu. Standaryzacja
zadań maturalnych miała być przeprowadzona wiosną 2014 r., a ze względu na opóźnienia
w zamówieniach publicznych została ukończona dopiero w marcu 2015 r.
O cały rok opóźniona standaryzacja zadań może rzutować na jakość zadań egzaminacyjnych.
Standaryzacja to próbne zastosowanie zadań na wybranej grupie uczniów. Po takim zastosowaniu
widać, czy uczniowie prawidłowo reagują na dane zadanie, czy tak samo, jak autorzy, rozumieją
polecenia. Autorzy muszą dostać informację zwrotną na temat przygotowanych przez nich zadań,
mieć możliwość wprowadzenia ewentualnych udoskonaleń, poprawek.
(…) ta standaryzacja nie odbyła się w takim terminie, w jakim powinna była i nie zostało to solidnie
skonsumowane (…) w nienajlepszym czasie i bardzo skrótowo do nas te informacje docierały – jest
to takim bardzo dużym minusem. [źródło: IDI]
Na projekt Budowa banków zadań miały też wpływ inne projekty realizowane przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną. Jeden z koordynatorów zespołów autorów wskazywał na powiązanie z projektem IV
pt. Pilotaż nowych egzaminów maturalnych. Według naszego respondenta, najpierw powinien
być realizowany projekt IV, powinien on najpierw określić ramy, jaki będzie nowy egzamin maturalny,
a potem dopiero – powinny być tworzone zadania w ramach banków zadań. Przez pierwsze dwa lata
realizacji projektu Budowa banków zadań w odniesieniu do egzaminu maturalnego, zadania
były tworzone „na ślepo”, jeśli chodzi o nowe formy i wymagania zadań egzaminacyjnych.
Na początku nie bardzo wiedzieliśmy czego ktoś tam kiedyś będzie oczekiwał przy tworzeniu takich
zadań. To po prostu bardzo przeszkadzało. Można było stworzyć więcej zadań ściśle pod te nowe
wymagania, a nie tylko pasujących do nich. Można je wykorzystać, ale nie koniecznie mogą się one
komuś podobać. (…) Za duże opóźnienia były w czwartym projekcie i to rzutowało na naszą działalność
[źródło: IDI]
Obecnie projekt jest realizowany zgodnie z nowym harmonogramem, który został zatwierdzony
pod koniec 2014 r. Niektórzy z respondentów wskazywali jednak, że w początkowym okresie realizacji
projektu istniały znaczące opóźnienia względem pierwotnego harmonogramu. Wskazywali oni,
że opóźnienia te były spowodowane m.in. bardzo dużą liczbą partnerów na początku projektu
(CKE oraz 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych). Problemy te wynikały z faktu, że OKE są niezależne
od CKE i ich dyrektorzy mieli w projekcie podejmować decyzje niezależnie od CKE. Taki układ
partnerstwa nastręczał również niedogodności organizacyjnych – gdyż pod wszystkimi dokumentami
projektowymi musieli się podpisać przedstawiciele wszystkich partnerów (także wszystkich 8 OKE,
które rozlokowane są na terenie całej Polski). To bardzo wydłużało realizację i akceptację zadań,
a także przepływ dokumentacji w projekcie.
Opóźnienia w wydatkowaniu środków wynikają również z oszczędności poprzetargowych. Według
przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej, nie jest to jednak sytuacja specyficzna w projekcie „Budowa
banków zadań” i co więcej, nie ogranicza się wyłącznie do CKE, lecz dotyka większej liczby
beneficjentów PO KL. Zdaniem IP, problem ten pojawia się na etapie szacowania ceny zamówienia –
przedsiębiorcy na tym etapie zazwyczaj podają cenę nieco wyższą niż rynkowa i na tej podstawie
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zamawiający szacuje budżet zamówienia. Następnie, na etapie już właściwego przetargu, znając mniej
więcej szacunkową wartość – a chcąc być konkurencyjnym w stosunku do innych przedsiębiorstw –
proponują cenę niższą niż w przekazanym wcześniej szacunku.
Zdaniem ewaluatorów, problem ten ma jednak inną przyczynę. Z zaobserwowanych przetargów
realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dotyczących projektu Budowa banków zadań
wszystkie realizowane są wyłącznie przy zastosowaniu kryterium najniższej ceny. W tej sytuacji, na
etapie szacowania – CKE otrzymuje praktycznie cenę rynkową, jednak w momencie, kiedy na wybór
wykonawcy wpływa wyłącznie cena i wykonawcy nie mają możliwości konkurować np. jakością
wykonania zlecenia, dodatkowymi usługami świadczonymi w ramach zamówienia itp., konkurują ceną,
co prowadzi do obniżania cen na etapie właściwego postępowania. Stąd ceny uzyskiwane na etapie
wyboru wykonawcy są znacząco niższe od cen uzyskanych na etapie szacowania wartości zamówienia.
Na chwilę obecną przedstawiciele IP szacują poziom oszczędności w całym projekcie na 7 mln zł (z
zakontraktowanych 44,5 mln zł).
Według raportu z realizacji projektu (stan na luty 2015 r.) z zakontraktowanych 44,5 mln zł, rozliczono
we wnioskach o płatność ponad 28,6 mln zł, co stanowi 64,4%. Biorąc pod uwagę wydatki zaplanowane
do realizacji w lutym 2015 r. - wszystkie wydatki, które zostały zaplanowane, zostały zrealizowane
w 100%
Wielu badanych wskazuje, że jeszcze lepsze efekty w projekcie można by uzyskać, gdyby na poziomie
koordynatorów zespołów autorów oddzielić zadania czysto merytoryczne od zadań organizacyjnych
i finansowych. Nałożenie na koordynatorów zespołów autorów zadań takich jak: pośredniczenie
w zawieraniu umów z autorami i recenzentami, odbieranie dzieła i potwierdzenie wykonania zlecenia,
przygotowywanie rocznych planów wydatków, prowadzenie sprawozdawczości mogłoby
być powierzone asystentom ds. organizacyjnym przypisanym dla każdego zespołu autorów.
Niektórzy z badanych również wskazują na fakt, że w CKE powinna być zwiększona liczba pracowników
zajmujących się obsługą zawierania i rozliczania umów cywilno-prawnych oraz by umowy zawierane
były z autorami i recenzentami jednorazowo, a nie jak to miało miejsce w projekcie – kilkukrotnie.
Tym bardziej, że za każdym razem przedmiot umowy był taki sam.
Część osób uważa, że gdyby projekt był kontynuowany można by zmniejszyć liczbę autorów w taki
sposób, żeby w dalszej części uczestniczyli tylko najlepsi autorzy. Jednocześnie jednak Ci sami
respondenci proponują wzrost liczby zespołów autorów – tak, by na jeden zespół przypadał tylko jeden
przedmiot – a co za tym idzie i liczbę koordynatorów zespołów autorów.
Z kolei, wśród autorów, recenzentów i sędziów kompetentnych zdania są podzielone niemal po równo.
60% osób nie widzi konieczności podjęcia dodatkowych działań w celu poprawy realizacji projektu.
Z kolei – 40% ma propozycje takich działań.
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Wykres 11 “Czy Pani/Pana zdaniem w projekcie powinny zostać podjęte jakieś dodatkowe działania,
które poprawiłyby sposób jego realizacji?”
Dodatkowe działania

Nie
60%

Tak
40%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183).

Liczba
wskazań

lepsza organizacja standaryzacji

13

lepsza organizacja (synchronizacja i koordynacja) prac
między autorami i recenzentami

12

jednolite zasady tworzenia zadań i recenzji od początku
projektu

10

bardziej staranny dobór autorów zadań i recenzentów

9

bank zadań powinien być kontynuowany

8

warsztaty doskonalące umiejętności autorów zadań

5

możliwość kontaktu między autorem i recenzentem w
celu dyskusji nad udoskonaleniem zadań

4

informacja zwrotna dla recenzentów

3

Wśród dodatkowych działań, które powinny być podjęte, a które poprawiłyby sposób realizacji
projektu Budowa banków zadań, wskazano w zasadzie jedno nowe działanie. O pozostałych mówiono
raczej, że trzeba by je ulepszyć, lub przyspieszyć. Tym nowym zadaniem były warsztaty doskonalące
umiejętności autorów zadań, wskazane przez 5 osób.
Według naszych respondentów poprawy wymaga proces standaryzacji – powinien być
on przeprowadzony wcześniej, na większej próbie zadań (szczególnie w przypadku zadań językowych),
a autorzy powinni mieć większy wpływ na ulepszanie zadań po tym procesie. Na poprawę
w standaryzacji wskazało 13 badanych.
Część osób wskazywała również na konieczność większej synchronizacji prac między autorami zadań
i recenzentami. Z informacji przekazanych przez naszych respondentów wynika, że recenzenci mieli
długie okresy bezczynności, po których następował czas bardzo intensywnej pracy w napiętych
terminach. Na poprawę w zakresie bardziej systematycznej pracy liczy 12 osób.
10 osób wskazało na konieczność przygotowania jednolitych zasad tworzenia zadań na początku
projektu. Zmiany zasad powodowały, że stosunkowo często występowała konieczność
dostosowywania przyjętych już zadań do nowych zasad. Biorąc jednak pod uwagę innowacyjność
projektu – tego typu projekt był realizowany w Polsce po raz pierwszy – trudno odmówić osobom
zarządzającym projektem możliwości udoskonalania tych zasad wraz z postępem projektu.
9 osób postulowało bardziej staranny dobór autorów i recenzentów, a 8 – kontynuację projektu
w przyszłości.
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PODSUMOWANIE
Projekt osiągnął większość zamierzonych rezultatów i zrealizował produkty. Ostateczna ocena
jego efektywności powinna jednak odbyć się w jakiś czas po uruchomieniu banków zadań – czyli
2-3 lata po pierwszym zastosowaniu zadań z banków na egzaminach różnego stopnia.
Niepokojący może być wysoki poziom oszczędności poprzetargowych. Warto w tym kontekście
rozważyć inne oprócz ceny czynniki oceny ofert składanych w odpowiedzi na ogłaszane przez CKE
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Gdyby w przyszłości projekt był kontynuowany, należy więcej uwagi przyłożyć do planowania
procesu standaryzacji, gdyż jego opóźnienie zdaniem wielu osób zaangażowanych w realizację
projektu mogło negatywnie wpłynąć na jakość zadań egzaminacyjnych.
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Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych
kierunków rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania
jakości systemu oświaty.
W niniejszym rozdziale dokonana została ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych
w projekcie, z punktu widzenia realizacji jego celów i rezultatów, Priorytetu III PO KL oraz pożądanych
kierunków rozwoju systemu oceniania zewnętrznego, jako narzędzia budowania jakości systemu
oświaty. Na potrzeby rozdziału wykorzystane zostały, przede wszystkim, wyniki pogłębionych
wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, wyniki zogniskowanego
wywiadu grupowego zorganizowanego na potrzeby badania, wyniki ankiety kwestionariuszowej CAWI
oraz wnioski z analizy danych zastanych.
Zestaw badanych działań, przewidzianych do realizacji w ramach projektu, obejmował
m.in. stworzenie zespołów autorów, przygotowywanie zadań, stworzenie narzędzia informatycznego
będącego bankiem zadań, a także stworzenie procedur regulujących funkcjonowania banków zadań.
Ogólna ocena działań realizowanych w projekcie
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że przyjęta strategia realizacji projektu jest
spójna, kompleksowa i przekłada się na osiągnięcie celów zakładanych do realizacji w ramach projektu.
Wynika to wprost z przyjętego zestawu działań, których ogólna ocena jest pozytywna, zarówno w opinii
zespołu ewaluacyjnego, jak i opiniach osób uczestniczących w projekcie, wyrażanych w ramach
wywiadów indywidualnych oraz ankiety CAWI.
Wykres 12 „Biorąc wszystko pod uwagę, jak ocenia Pan(i) działania podejmowane w ramach projektu?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)
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Ogólna, pozytywna ocena działań miała również przełożenie na ich równie pozytywny odbiór
w odniesieniu do bardziej szczegółowych aspektów realizacji projektu. W tym zakresie zarówno z analiz
zespołu badawczego, jak i z opinii respondentów można było wywnioskować, że przyjęte do realizacji
działania pozwalają w sposób skuteczny osiągać założone cele projektu.
Jak stwierdzono podczas jednego z wywiadów indywidualnych, odnosząc się do działań dotyczących
banków zadań:.
Z punktu widzenia samego administracyjnego czy logistycznego też, to wykorzystanie nowoczesnych
technologii, no ono miało przede wszystkim przynieść jakiegoś rodzaju oszczędności, ale także
usprawnienie tego systemu, więc jak najbardziej ten projekt się w to wpisuje. [źródło: IDI]
Powyższe zdanie bardzo dobrze obrazuje ocenę działań również pod kątem realizacji przyjętych celów
POKL.
Wykres 13 „Czy Pani/a zdaniem, działania realizowane w ramach projektu w Pana/i obszarze
działalności były właściwie dobrane do celów projektu?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Wpływ działań na system egzaminów zewnętrznych oraz system oświaty
Jako pozytywny można również określić wpływ działań w ramach projektu na modernizowanie
systemu egzaminów zewnętrznych, w kontekście zdiagnozowanych problemów, potrzeb i wyzwań,
które przed nim stoją, mając jednak na uwadze zastrzeżenia odnośnie możliwości oceny rzeczywistego
wpływu projektu wyrażone w rozdziale III.2.
Ten pozytywny wpływ znajduje potwierdzenie m.in. w opiniach wyrażanych w ramach wywiadów
indywidualnych, przez osoby zaangażowane w projekt. Wśród respondentów IDI dominuje
przekonanie, że w obecnej formie projekt stanowi dobrą odpowiedź na potrzeby zewnętrznego
systemu oceniania jako narzędzia monitorowania i oceny jakości kształcenia. Powyższe opinie
potwierdzają wnioski zespołu badawczego oraz wyniki badania CAWI ,w której znaczna większość
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ankietowanych respondentów uznała, że działania wyznaczają właściwy kierunek rozwoju
i modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych.
Wykres 14 „Czy Pani/a zdaniem, działania realizowane w ramach projektu wyznaczają właściwy
kierunek rozwoju i modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Banki zadań to wg tych uczestników projektu, nie tylko metoda na uproszczenie sposobu układania
zadań egzaminacyjnych, ponieważ dzięki nim autorzy mogą skupić się na samych zadaniach,
a nie na testach całościowych. Kolejny wskazywany w ramach badania pozytywny aspekt realizacji tego
projektu to zmniejszenie kosztu opracowywania zadań. Wspomniane powyżej zmiany, cieszą
się powszechną akceptacją osób pracujących w systemie egzaminów zewnętrznych, czego przejawem
są wypowiedzi w ramach wywiadów oraz wyniki ankiet.

40
Badanie projektu Budowa banków zadań – raport końcowy

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach PO KL 2007-2013
Wykres 15 „W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się Pani/Pana zdaniem do zmiany systemu
egzaminów zewnętrznych”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Zagadnieniem, na które zwracali uwagę praktycznie wszyscy respondenci wywiadów indywidualnych,
jest wartość dodana projektu w postaci podnoszenia kompetencji autorów, w zakresie umiejętności
tworzenia zadań egzaminacyjnych.
Wykres 16 „Jak ocenia Pan/i wzrost swoich umiejętności konstruowania zadań w wyniku uczestniczenia
w projekcie Budowa banków zadań?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

W opinii uczestników badania wpływ na zwiększenie umiejętności w zakresie tworzenia zadań miała
przede wszystkim analiza indywidualnych zadań. Jako bardzo przydatne oceniono również grupowe
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spotkania wartościujące, podczas których uczestnicy mogli się wymieniać doświadczeniami
i dyskutować nad zadaniami. Nie bez znaczenia wg respondentów był również udział profesorów
akademickich w procesie doskonalenia zadań.
Wykres 17 „Jaka jest według Pan/i przydatność spotkań wartościujących?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Lepsze przygotowanie do tworzenia zadań miało również przełożenie na poprawę ich jakości,
i to również wskazywano jako pozytywny aspekt realizacji projektu. Powstała bowiem rozbudowana
baza dobrych jakościowo zadań z różnych przedmiotów, które są kompatybilne z podstawą
programową. Przez jakość rozumiano także dostępność, łatwość ich modyfikowania, uzupełniania, czy
w końcu wybierania do arkuszy, a co za tym idzie przydatność. Jest to bezsprzecznie ogromna zasługa
struktury informatycznej, w której umieszczone są zadania. Poprawa jakości oraz użyteczności zadań
w wyniku realizacji projektu została również wyraźnie podkreślona przez uczestników badania CAWI.
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Wykres 18 „W jakim stopniu działania podejmowane w projekcie przyczyniły się Pani/Pana zdaniem do
podniesienia jakości zadań egzaminacyjnych?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Wykres 19 „Jaka jest według Pan/i użyteczność zadań (możliwość wykorzystania ich w różnych testach),
które powstały w ramach projektu Budowa Banków Zadań?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Również trwałość rozwiązań wprowadzonych przez projekt nie budzi zastrzeżeń. Nawet przy założeniu,
że doszłoby do gruntownej zmiany podstawy programowej, banki zadań są narzędziem, które łatwo
dostosować do potrzeb bieżących, przy zastosowaniu niewielkich nakładów. Wiąże się to z faktem,
że umieszczone w nich zadania dotyczą meritum danego przedmiotu, które pozostaje niezmienne.
Mają one sprostać wymaganiom ogólnym, zarysowanym na poziomie kompetencji
ponadprzedmiotowych, które są pożądane w procesie kształcenia. Nawet przy założeniu, że doszłoby
do zmiany podstawy w zakresie treści to prawdopodobnie pojawiłaby się jedynie kwestia
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przyporządkowania niektórych zadań do innego poziomu edukacyjnego. Przy niewielkim nakładzie
czasu i środków można więc wykorzystać bank, niezależnie od ewentualnych zmian. Ponadto, nie bez
znaczenia jest tu wspomniana wcześniej dostępność zadań w ramach systemu informatycznego
– w razie potrzeby można je dowolnie zmodyfikować/dostosować. Powyższa opinia jest zgodna
z wypowiedziami pojawiającymi się podczas IDI. Znajduje również potwierdzenie w opiniach
wyrażanych w ramach ankiet.
Wykres 20 „Czy Pani/Pana zdaniem, realizacja projektu trwale przyczyni się do modernizacji systemu
egzaminów zewnętrznych?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

W toku badania udało się również ustalić, że realizacja projektu w pewnym stopniu wpływa pozytywnie
na całościową zmianę systemu oświaty. Ten pozytywny efekt przejawia się na dwa sposoby.
Z jednej strony mamy do czynienia z integracją trzech środowisk:


przedstawicieli środowiska akademickiego, którzy niejednokrotnie pomagali w poszukiwaniu
nowych inspiracji w zakresie tworzenia zadań (czynnik ten został wskazany przez
respondentów jako istotny element samodoskonalenia zawodowego),



zawodowych konstruktorów zadań czyli pracowników OKE, którzy dbali m.in. o zgodność
z podstawą programową,

a także


aktywnych zawodowo nauczycieli, którzy z kolei zapewniali praktyczną wiedzę na temat tego,
jak z tymi zadaniami są sobie w stanie poradzić uczniowie.

W tej relacji można zaobserwować daleko idący proces wzajemnego uczenia się, co było wielokrotnie
podkreślane w ramach wywiadów indywidualnych i wskazywane jako najbardziej istotny przejaw
pozytywnego wpływu projektu na system oświaty. Co więcej, bardzo często był to czynnik wskazywany
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jako przesłanka do kontynuowania działań dotyczących banków zadań również po zakończeniu
projektu.
Z drugiej strony, po kilku latach współpracy ww. środowisk osiągnięto efekt dyfuzji dobrych praktyk
wypracowanych w ramach projektu, na osoby niezwiązane z jego realizacją. Jak wskazywali niektórzy
uczestnicy badania, w ramach wspólnej pracy w gronie autorów zespołów przedmiotowych nastąpiła
poprawę świadomości nauczycieli zaangażowanych w prace nad zadaniami, która następnie miała
pozytywne przełożenie na zmianę sposobu nauczania, pozwalającą lepiej przygotować młodzież
do przyszłych oczekiwań egzaminacyjnych. W tej zmianie świadomości postrzegana jest szansa
na dyfuzję pozytywnych doświadczeń z realizacji projektu wśród pozostałych nauczycieli.
Nie bez znaczenia jest również pewien swoisty kodeks dobrych praktyk w zakresie tworzenia zadań
egzaminacyjnych wypracowany w ramach projektu. Dzielenie się tak nabytymi doświadczeniami
w zakresie konstruowania zadań mogłyby mieć z kolei korzystny wpływ na system egzaminów
wewnętrznych. W dużym stopniu powodzenie tych zmian uwarunkowane jest jednak indywidualnym
nastawieniem dyrekcji szkół, w których dani autorzy pracują.
Wymienione wyżej pozytywne efekty oddziaływania projektu na system oświaty były artykułowane
przede wszystkim w wypowiedziach osób zaproszonych do udziału w wywiadach indywidualnych.
Mniej jednoznaczne w tym zakresie były natomiast wyniki badania CAWI, choć również w przypadku
ankiet zauważano pozytywny wpływ przygotowania banków zadań na całość systemu.
Wykres 21 „W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się Pani/Pana zdaniem do zmiany systemu
oświaty”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

Kwestia kontynuacji badania pojawiała się z resztą wielokrotnie w trakcie rozmów z respondentami,
w opinii których potencjał jaki został stworzony w ramach projektu powinien być w dalszym ciągu
wykorzystany. Dodatkowym argumentem jest fakt, że w ramach projektu został opracowany pakiet
procedur i ścieżka przygotowania zadań, które są gotowe do wykorzystania.
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Zakres projektu – propozycje modyfikacji
Pomimo, że całościowa ocena działań realizowanych w ramach projektu wypada pozytywnie w toku
realizacji badania pojawiły się pomysły oraz sugestie samych respondentów odnośnie potencjalnych
możliwości rozszerzenia jego zakresu, które mogą zostać wzięte pod uwagę przy planowaniu przyszłych
projektów CKE, finansowanych ze środków UE.
W ramach IDI, pojawiały się postulaty uwzględnienia w ramach projektu możliwości organizowania
szkoleń, zarówno dotyczących ogólnych zasad realizacji projektów współfinansowanych z funduszy EU,
jak i bardziej specjalistycznych, ukierunkowanych na zagadnienia związane z finansami, które w opinii
osób zaangażowanych w realizację projektu byłyby niezwykle przydatne w wykonywaniu zadań
o charakterze organizacyjnym. W szczególności potrzebę organizacji szkoleń zgłaszały osoby
dołączające do projektu w trakcie jego trwania.
Pojawiały się również opinie, że projekt powinien zakładać opracowanie większej ilości zadań, celem
umieszczenia ich w banku. Obecna pula zadań, pomimo iż przewyższająca zakładaną pierwotnie liczbę,
może się bowiem szybko wyczerpać.
Pomijając jednak powyższe zastrzeżenia/propozycje usprawnień ogólna ocena realizowanego projektu
jest wg zespołu badawczego bardzo pozytywna, co znalazło odzwierciedlenie nie tylko w opiniach
wyrażanych w ramach wywiadów indywidualnych, ale również w ramach badania CAWI.
Wykres 22 „Jak ogólnie ocenia Pan/Pani projekt jako całość?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)
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PODSUMOWANIE
Dobór działań realizowanych w ramach projektu „Budowa banków zadań” nie budzi zastrzeżeń.
Przyjęta strategia realizacji projektu pozwoliła zarówno na osiąganie celów interwencji, które
przyświecały budowie banków zadań od samego początku realizacji projektu jak i celów
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Banki zadań w obecnym kształcie stanowią dobrą
odpowiedź na potrzeby zewnętrznego systemu oceniania jako narzędzia monitorowania i oceny
jakości kształcenia. Przyczynią się do uproszczenia sposobu układania zadań egzaminacyjnych
oraz ograniczenia kosztów ich opracowywania. Nastąpi to de facto przy równoczesnej poprawie
jakości samych zadań, która również jest skutkiem realizacji projektu
Działania realizowane w ramach projektu miały pozytywny wpływ na system egzaminów
zewnętrznych. Można również zaobserwować oddziaływanie na system oświaty w ogóle,
poprzez „efekt rozlania” (ang.: „spill-over effect”) dobrych praktyk w zakresie przygotowywania
zadań. W tym obszarze istnieje duży potencjał, który można rozwinąć i wykorzystać w ramach
kontynuacji projektu w podobnej lub nieco zmienionej formule. W tym kontekście zastrzeżeń
nie budzą również, ani użyteczność i spójność produktów i rezultatów projektu, ani ich trwałość.
Z realizacji projektu można wyciągnąć kilka cennych wniosków, które można spożytkować przy
okazji realizacji kolejnych projektów współfinansowanych ze środków UE.
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Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu.
W ramach niniejszego rozdziału raportu przedstawiono wyniki analiz mających na celu identyfikację
barier, zagrożeń i problemów w realizacji projektu. W niniejszym rozdziale wykorzystane zostały
w głównej mierze wyniki pogłębionych wywiadów indywidualnych, wywiadu grupowego oraz
pomocniczo – wyniki badania CAWI.
Biorąc pod uwagę stan realizacji projektu (większość rezultatów została już osiągnięta, a w przypadku
tych, które jeszcze nie zostały zrealizowane – działania zmierzające do ich realizacji są zaawansowane)
oraz fakt, że w przeciągu kilku najbliższych miesięcy zostanie on zakończony, trudno jest wskazywać
bariery, zagrożenia i ryzyka wpływające na jego dalszą realizację.
Można natomiast wskazać bariery, które na wcześniejszych etapach wpływały na opóźnienia względem
pierwotnego harmonogramu. Możliwość wystąpienia takich barier należy brać pod uwagę przy
konstrukcji kolejnych projektów, w szczególności tych współfinansowanych ze środków europejskich.


Znaczący wpływ na opóźnienia projektu w początkowej jego fazie miało zaangażowanie
8 partnerów. Trudności miały charakter nie tylko organizacyjny (konieczność zebrania danych
i akceptacji od wszystkich partnerów). Na opóźnienia realizacji projektu wpływał również fakt,
że OKE są instytucjami nie zależnymi względem CKE, co utrudniało znacząco podjęcie wspólnej
decyzji o sposobie realizacji projektu, realizowanych działaniach oraz podziale zadań pomiędzy
partnerów.

To spowalniało bardzo pracę w ramach projektu. (…) Przez pierwszy rok projekt zyskał spore
opóźnienia. Jak było te 8 OKE partnerami. (…) Harmonogram realizacji projektu był opóźniony
bardzo. Potem była reorganizacja zarządzania. To wynikało też z tego, jak skonstruowane są
zależność między Centralną Komisją i okręgowymi komisjami. Bo to nie jest tak, że tam jest prosta
podległość, tylko OKE mają pewną dozę niezależności wobec Centralnej Komisji. (…) Tam spory
kompetencyjne też były i dyrektorzy zaznaczali swoją autonomię w różnych momentach, co także
utrudniało proces wdrażania projektu. I także prozaiczne rzeczy – bo pod dokumentami musieli się
podpisać wszyscy partnerzy, a zebranie 8 podpisów z całej Polski było trudne. Bardzo czasochłonne.
[źródło: IDI]




Projekty wieloletnie, długotrwałe są trudniejsze do wdrażania. Szacunki z okresu planowania
projektu już po kilku latach są nieaktualne – szczególnie, kiedy w ramach projektu wykonywane
są jakieś narzędzia informatyczne. Postęp w tej dziedzinie jest bardzo duży, w związku z czym
– zmiany zarówno technologiczne, jak i cenowe są nieuniknione w trakcie realizacji projektu.
W trakcie projektu wielokrotnie dokonywały się zmiany dyrekcji CKE, a także samej struktury
Centralnej Komisji. Takie zmiany owocowały również zmianami struktur zespołów, szczególnie
tych odpowiedzialnych za część dotyczącą rozliczania projektu zgodnie z procedurami
dotyczącymi finansowania ze środków europejskich. Według naszych respondentów
to nie ułatwiało, ani nie usprawniało realizacji projektu. A w związku z powyższymi zmianami
nie ma zachowanej tzw. pamięci instytucjonalnej, co samo w sobie prawdopodobnie
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nie wpływa na realizację projektu, jednak zdecydowanie będzie miało w przyszłości wpływ
na procesy związane z zamknięciem projektu.
To, co mogło być różnicą między CKE a innymi instytucjami, to w CKE w okresie realizacji projektu
kierownictwo instytucji się zmieniało częściej niż w innych instytucjach. Tam też były częste zmiany
struktury organizacyjnej. (…) Na początku perspektywy finansowej były rewolucyjne zmiany. (…)
Później to też było zmieniane w związku ze zmianami w kierownictwie. Przychodziła nowa dyrekcja
i oni też mieli inną wizję i inny sposób zarządzania personelem, który mieli pod sobą. To na pewno
nie ułatwiało ani nie usprawniało wdrażania projektu. Poza tym nie było tej ciągłości, pamięci
instytucjonalnej, a to ma duże znaczenie przy zakończeniu projektu. [źródło: IDI]




Kwestią wpływającą zarówno na poziom wydatkowania środków, jak i na realizację działań
zgodnie z harmonogramem projektu są zamówienia publiczne. Z jednej strony, pojawiały
się znaczące rozbieżności między szacunkową wartością zamówienia a ostateczną wartością
zamówienia publicznego, co powodowało spore oszczędności środków projektu. Z drugiej
strony przetarg na druk zbiorów zadań do standaryzacji był nieudany – w związku z czym duża
transza standaryzacji musiała zostać przeniesiona na kolejny rok. To opóźnienie procesu
standaryzacji zadań egzaminacyjnych jest też postrzegane, szczególnie przez koordynatorów
zespołów autorów, jako zagrożenie dla ostatecznej jakości zadań. Wyniki standaryzacji
powinny być przekazane autorom zadań – jako informacja zwrotna. Następnie autorzy powinni
znów mieć możliwość udoskonalenia zadań. Biorąc pod uwagę liczbę zadań,
jaką przygotowywali poszczególni autorzy – tak późna standaryzacja może uniemożliwiać
odniesienie się autorów do wszystkich standaryzowanych zadań.
Standaryzacja w ramach projektu Budowa banków zadań nie jest jedyną standaryzacją
przeprowadzaną w polskim systemie oświaty – standaryzacje zadań realizowane są w innych
projektach unijnych czy przez Instytut Badań Edukacyjnych. Opóźnienie procesu standaryzacji
w badanym projekcie zaowocowało tym, że te szkoły były już „wyeksploatowane”.
Dyrektorzy szkół bardzo niechętnie wyrażali zgodę na przeprowadzenie standaryzacji w danej
szkole, co było również znaczącym utrudnieniem w realizacji projektu.

Musieliśmy w 2.500 szkołach przeprowadzić standaryzację. Przy czym te szkoły były już
wyeksploatowane, ponieważ standaryzacja przeprowadzana jest nie tylko w tym projekcie, IBE robi
również badania. Jak również standaryzacja odbywa się w ramach systemu. I mieliśmy bardzo duży
problem ze zgodami dyrektorów szkół na standaryzację. Niby jest wpisane w rozporządzeniu, że
dyrektor szkoły musi wyrazić zgodę na standaryzację prowadzoną przez dyrektora właściwej OKE lub
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. I mimo, że mieliśmy upoważnienie dyrektora CKE, to był
z tym problem. [źródło: IDI]
Większość autorów zadań, recenzentów i sędziów kompetentnych (70,5%) nie zauważyła w trakcie
realizacji projektu żadnych opóźnień, czy barier. Wśród pozostałych 29,5% - najczęściej wskazywano
na opóźnienia w pracy recenzentów, grafików i autorów zadań, które wpływały na pracę innych osób
(33,3% osób, według których występowały opóźnienia).
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14,8% badanych zauważających opóźnienia/bariery wskazywało, że na opóźnienia realizacji projektu
wpływ miały zbyt krótkie terminy na wykonanie prac oraz przekazywanie prac falami całych transzy
zadań do recenzji – nie systematycznie.
11,1% wskazało na opóźnienia w rozliczaniu umów, a 9,3% – na wstrzymanie działań w projekcie.
Po 3 wskazania (5,6%) otrzymały odpowiedzi – opóźnienia w standaryzacji oraz zmiany terminów
spotkań.
Wykres 23 “Czy w trakcie realizacji projektu wystąpiły jakieś opóźnienia lub ryzyko opóźnień?”
Opóźnienia

Liczba
wskazań
(procent)

opóźnienia recenzentów/grafików/autorów zadań

Tak
30%
Nie
70%

18
(33,3%)

zbyt krótki terminy realizacji na wykonanie prac

8 (14,8%)

przekazywanie falami całych transzy zadań do recenzji

8 (14,8%)

opóźnienie w rozliczaniu umów

6 (11,1%)

wstrzymanie działań w projekcie

5 (9,3%)

zmiany terminów spotkań

3 (5,6%)

opóźnienie standaryzacji

3 (5,6%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 183)

PODSUMOWANIE
Na chwilę obecną trudno jest zidentyfikować zagrożenia w terminie realizacji projektu, ze względu
na jego znaczące zaawansowanie i bliski termin zakończenia. Jednak w trakcie realizacji projektu
Budowa banków zadań, pojawiły się kwestie mogące wpływać na opóźnienia w jego realizacji. Do
głównych opóźnień można zaliczyć:






Zaangażowanie zbyt dużej liczby partnerów z całej Polski;
Długi czas trwania projektu;
Wielokrotne zmiany dyrekcji CKE i jej struktury organizacyjnej;
Nieudane postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego w procesie standaryzacji;
Opóźnienie standaryzacji.
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Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach
projektu.
W ramach ostatniego rozdziału raportu przedstawiono wyniki analiz mających na celu ocenę działań
informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu. W niniejszym rozdziale
wykorzystane zostały w głównej mierze wnioski z analizy danych zastanych oraz pomocniczo wyniki
pogłębionych wywiadów indywidualnych.
Dokonując oceny działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach projektu, przyjęto
wstępne założenie, że ze względu na specyfikę badanego projektu musiały one przyjąć ograniczony
charakter. Specyfika ta wiązała się z faktem, że projekt z założenia zakładał duży stopień anonimowości,
zarówno w odniesieniu do osób w niego zaangażowanych (autorzy zadań, recenzenci), jak i w zakresie
spodziewanych rezultatów, jakim są zadania egzaminacyjne. Znalazło to potwierdzenie
w wypowiedziach niemal wszystkich uczestników wywiadów indywidualnych oraz w trakcie dyskusji
w ramach wywiadu grupowego. Zachowanie daleko idącej anonimowości było podyktowane
koniecznością uniknięcia jakichkolwiek nacisków na osoby zaangażowane w tworzenie zadań,
a co za tym idzie, chęcią uniknięcia ewentualnych posądzeń o brak obiektywności. Jednocześnie
wyrażano zgodną opinię, że działania informacyjno-promocyjne docierały do odbiorców, którzy
o projekcie powinni być poinformowani. Praktycznie wszyscy respondenci wskazywali, że zakres
działań informacyjno-promocyjnych był wystarczający, biorąc pod uwagę m.in. wspomniany charakter
projektu oraz potencjalnych odbiorców ww. działań.
Z ww. założeniem wiązać można również fakt, że w trakcie realizacji projektu nie występowały żadne
wydarzenia, które można by uznać za problematyczne w odniesieniu do prowadzonych działań
informacyjno-promocyjnych. Z drugiej zaś strony, z tym samych przyczyn nie można mówić
o spektakularnych sukcesach w zakresie promocji projektu.
Wniosek o dofinansowanie przewiduje na działania promocyjne, tj. materiały promocyjne oraz osobę
pracownika do spraw promocji kwotę 45 327,03 PLN, co w skali całego projektu wydaje się kwotą
niewielką, jednak biorąc pod uwagę wspomnianą specyfikę projektu, adekwatną do potrzeb
i wystarczającą by skutecznie promować projekt.
Jakkolwiek ograniczone, w ramach badania zidentyfikowano szereg działań, które miały za zadanie
informować o projekcie. Były one skierowane zarówno do osób reprezentujących środowisko
oświatowe, jak i na zewnętrz – do szerokiego grona odbiorców znajdujących się poza
ww. środowiskiem. Zostały one omówione poniżej.
Środki komunikacji elektronicznej
Gros aktywności w obszarze informacji i promocji odbywało się za pośrednictwem strony internetowej
projektu, która została wyodrębniona jako podstrona w serwisie poświęconym projektom
realizowanym przez CKE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III, Działanie
3.2,który jest dostępny pod adresem http://www.cke-efs.pl/. Strona zawiera podstawowe informacje
o projekcie, będące de facto odzwierciedleniem treści dokumentacji aplikacyjnej, które pozostawały
niezmienne. W tym zakresie, w przypadku realizacji przyszłych projektów, ze względu na większą
czytelność przekazu, warto rozważyć opracowanie informacji skrótowej o danym projekcie,
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z załączonym szczegółowym opisem, do którego mogłyby sięgnąć osoby zainteresowane. W ramach
strony brak wyodrębnionych informacji odnośnie aktualnych wydarzeń – dostępna zakładka
„Aktualności” nie zawiera żadnych newsów na temat projektu. Jako rzeczywiste uchybienie można
wskazać fakt, że od lutego nie zostały zaktualizowane dane kontaktowe osoby pełniącej funkcje
menedżera projektu9. Jako jeden z popularnych kanałów dostępu do informacji o projekcie wskazano
również pocztę elektroniczną. Warto w tym miejscu zauważyć, że Internet był drugim źródłem
informacji dla autorów zadań i recenzentów o konkursach, w drodze których zostali oni wyłonieni do
udziału w projekcie. Świadczy to o znacznym potencjale sieci internetowej, który mógłby być bardziej
wykorzystywany w ramach przyszłych projektów.
Wykres 24 „Skąd dowiedział/a się Pan/i o konkursie służącym wyłonieniu autorów zadań i
recenzentów?”

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CAWI (n= 189)
W zakresie działań informacyjno-promocyjnych całkowicie pominięto natomiast coraz bardziej
popularny kanał jakim są media społecznościowe. Informacji o projekcie nie znajdziemy
ani na prowadzonym przez CKE profilu na Youtube, ani na kanale w serwisie Twitter.
O ile nie ma to przełożenia na osłabienie, czy też wzmocnienie przekazu promującego badany projekt,
o tyle warto rozważyć sposób korzystania z ww. serwisów w przyszłości, zwłaszcza w przypadku
projektów, z rezultatu których mogłyby bezpośrednio korzystać osoby młode – główni użytkownicy
mediów społecznościowych. Za przykład może posłużyć jedno z ciekawszych działań informacyjnopromocyjnych realizowanych w ramach badanego projektu, które wpisuje się w nowoczesne formy
przekazu, jakim jest planowane utworzenie aplikacji mobilnej. Aplikacja będzie interaktywnym zbiorem
1500 zadań (z możliwością bieżącego wprowadzania nowych treści) dedykowanym uczniom
przystępującym do odpowiednich egzaminów w szkołach podstawowych (sprawdzian w VI klasie),

9

Dostęp dnia 10 kwietnia 2015 r.
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gimnazjalnych (egzamin gimnazjalny ) i liceach (egzamin maturalny). Aplikacja będzie towarzyszyła
zbiorom zadań wydanym w wersji papierowej, które powinny zostać opublikowane w czerwcu br.
Zgodnie z informacjami dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej CKE „uczniowie korzystający
z aplikacji będą mogli rozwiązywać zadania z danego zakresu, korzystać ze wskazówek dydaktycznych
ukazujących się pod treścią zadania, a następnie uzyskiwać raporty o stanie swojej wiedzy z danego
poziomu i obszaru materiału.
Media społecznościowe wydają się być doskonałą platformą, którą można by wykorzystać
do rozpropagowania istnienia takiej aplikacji i jej podobnych w przyszłości.
Publikacje w formie papierowe
W trakcie badania nie stwierdzono realizacji osobnych działań promocyjnych, polegających
na wydawaniu broszur/publikacji poświęconych projektowi. Wiązać się to może zapewne
ze wspomnianą specyfiką projektu oraz faktem, że w ramach CKE był realizowany osobny projekt,
którego celem (za stroną internetową) było „dostarczenie wszystkim podmiotom
(w tym beneficjentom) systemu edukacji oraz opinii społecznej użytecznej i pełnej informacji na temat
nowych rozwiązań organizacyjnych, efektów badań oraz możliwości spożytkowania wyników
egzaminów zewnętrznych w Polsce (…)”. Informacje o projekcie Budowa Banków Zadań można
natomiast znaleźć broszurze poświęconej projektom w obszarze działania >>Egzaminy zewnętrzne<<10,
wydanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu
III PO KL. Nie są to jednak działania realizowane w ramach ewaluowanego projektu.
Jako pozytywny należy ocenić natomiast pomysł wydania zbiorów zadań w wersji papierowej,
obok wspomnianej wcześniej aplikacji mobilnej. Jak stwierdzono podczas wywiadu grupowego:
Jest to fantastyczna reklama dla działalności merytorycznej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
bo w ten sposób pokazuje ta instytucja, że ona nie jest tylko od podsumowywania pracy poprzez
pokazywanie wyników egzaminów (…), ale także jest od takiego pomagania, wspomagania nauczycieli
i samych uczniów aby się do tych egzaminów przygotowywali. [źródło: IDI]
Zarówno podczas FGI jak i w licznych wywiadach indywidualnych podkreślano, że tego rodzaju
działania promocyjne powinny być kontynuowane również w ramach przyszłych projektów CKE,
ponieważ umożliwią przygotowanie się młodzieży do egzaminów.
Inne działania o charakterze informacyjno-promocyjnym
Informacje o projekcie były również przekazywane za pośrednictwem bezpośredniego przekazu
ustnego. Projekt był również okazjonalnie promowany w ramach wypowiedzi przedstawicieli
kierownictwa resortu edukacji. W sposób otwarty, na stronach poszczególnych OKE, Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli lub portalach branżowych, informowano również o konkursach na autorów
zadań, sędziów i recenzentów. Informacja nt. projektu trafiała również do szkół, które były objęte
standaryzacją.

10

Broszura dostępna pod adresem: https://efs.men.gov.pl/images/Zbiorcze/egzaminy%20zew_www.pdf
(dostęp: 10.04.2015 r.)
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W przyszłości planowana jest konferencja podsumowująca projekt oraz wydanie zbioru zadań,
mających pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminów.
Działania szkoleniowe
Odrębnym elementem działań informacyjno-promocyjnych były szkolenia dla uczestników projektu,
przy czym głównie organizowano szkolenia dotyczące budowy banków zadań oraz korzystania z nich.
Tymczasem w wypowiedziach respondentów pojawiały się głosy, że dodatkowe szkolenia w ramach
projektu mogły objąć tematy dot. prowadzenia projektu, w zakresie zmieniających się wytycznych
w zakresie wykorzystania funduszy UE i przyjąć formę spotkań ze specjalistami z którymi można by było
porozmawiać o zasadach wdrażania tych funduszy. Problemem wg respondentów były jednak kwestie
finansowania tego typu działań, a konkretnie brak zapisania kwot na szkolenia w ramach projektu.
Informacja i promocja w ramach projektu, a wymogi PO KL w tym zakresie
Co do zasady działania o charakterze informacyjno-promocyjnym organizowane były zgodnie
z wymogami, jakie w tym zakresie określają zasady realizacji funduszy europejskich w Polsce.
Zastrzeżeń nie budzi sposób stosowania wymaganych logotypów na dokumentacji dotyczącej projektu,
która zawiera odniesienia do źródeł jego współfinansowania. Stosowne informacje odnośnie
korzystania w ramach projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego znalazły się również
na stronie internetowej projektu. O fakcie realizacji działań dotyczących Banków Zadań z funduszy
europejskich byli również poinformowani uczestnicy projektu. Stosowne oznaczenia odnośnie źródeł
finansowania znalazły się również w siedzibie CKE.
Zdjęcie 1. Ekran informacyjny w siedzibie CKE.

Źródło: Materiały własne
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PODSUMOWANIE
Dobór działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu został dostosowany
do uwarunkowań wynikających z projektu i jako taki nie budzi zastrzeżeń. Zasoby zaangażowane
w projekt w tym zakresie wydają się adekwatne do potrzeb. Niemniej jednak wydaje się,
że w przypadku projektów realizowanych przez CKE w przyszłości, zaplanowanie bardziej
zaawansowanych działań, które informowałyby o przebiegu projektu oraz promowały jego
rezultaty mogłoby się przyczynić do większej transparentności i rozpoznawalności działań
beneficjenta oraz budowy autorytetu CKE, jako wiodącej instytucji będącej promotorem zmian
w systemie egzaminów zewnętrznych. W przypadku kontynuacji projektu dotyczącego banków
zadań warte rozważenia jest szersze zastosowanie mediów społecznościowych, co może mieć
przełożenie na większą skuteczność prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych.
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IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE

Poniżej przedstawiamy Tabelę opisującą wnioski i rekomendacje.
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Numer Tytuł raportu

Wniosek

Rekomendacja

Zespoły autorów są
zbyt duże i obejmują
zbyt dużą liczbę
przedmiotów, a
koordynatorzy
zespołów autorów nie
mogą wszystkim
służyć wsparciem
merytorycznym ze
względu na znajomość
wyłącznie „swojego”
przedmiotu

2.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.
BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

3.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.

1.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.
BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Status

Termin
realizacji

Klasyfikacja

Gdyby w
przyszłości
projekt był
kontynuowany,
można by
rozważyć
stworzenie dla
każdego
przedmiotu
egzaminacyjnego
osobnego
zespołu autorów

CKE,
Menedżer/Koor
dynator
projektu
odpowiedzialny
za organizację
pracy

Podzielenie obecnie funkcjonujących
zespołów autorów, często
obejmujących 3-4 (i więcej)
przedmiotów egzaminacyjnych, na
mniejsze grupy dedykowane
jednemu przedmiotowi
egzaminacyjnemu.

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji
projektu

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP

Koordynatorzy
zespołów autorów są
zbytnio obciążeni
zadaniami
organizacyjnofinansowymi

Gdyby w
przyszłości
projekt był
kontynuowany,
można by
rozważyć
przydzielenie do
każdego zespołu
autorów
asystenta ds.
organizacyjnych
(lub 1 asystenta
do 2-3 zespołów)

CKE,
Menedżer/Koor
dynator
projektu
odpowiedzialny
za organizację
pracy

Stworzenie stanowiska asystenta ds.
organizacyjnych przy każdym (lub w
przypadku zespołów dla
poszczególnych przedmiotów – dla
2-3 zespołów), na którym będą
spoczywały sprawy administracyjnoorganizacyjne

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji
projektu

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP

Obecnie
funkcjonujący system
zawierania umów
cywilno-prawnych z

Należy rozważyć
uproszczenie

CKE

Zawieranie umów cywilno-prawnych
można uprościć na dwa sposoby:

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP
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BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

4.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.
BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

Wniosek

Rekomendacja

autorami zadań jest
nadmiernie
pracochłonny

systemu
zawierania umów

1. Stworzenie systemu
informatycznego, w którym
zgromadzone byłyby dane
autorów zadań/recenzentów, tak
by nie było konieczności
wielokrotnego zbierania tych
danych. Automatycznie
generowałby umowy/rachunki
do umów.
2. Ułatwieniem pracy dla różnych
uczestników projektu byłoby
wprowadzenie do współpracy z
autorami i recenzentami zadań
umów ramowych. Umowa
ramowa określałaby zasady
współpracy, okres współpracy,
terminy rozliczania
poszczególnych transz pracy.
Poszczególne transze pracy
przekazywane byłyby na zasadzie
zleceń.

Warto rozważyć
wykorzystanie
współpracy z
częścią autorów
(najlepiej
oceniani), by
mogli w
przyszłości

1. Stworzenie nieformalnej sieci
współpracy osób, które tworzą
zadania na potrzeby CKE, gdzie
mogą się one wymieniać
spostrzeżeniami, wzajemnie
kształcić, konsultować pomysły
na zadania, a także udoskonalać
zadania już stworzone.

W autorach zadań,
którzy brali udział w
projekcie jest
zgromadzony duży
potencjał

Adresat
rekomendacji

CKE,
Koordynator
ds.
merytorycznyc
h

Sposób wdrożenia

Status

Termin
realizacji

Klasyfikacja

projektu/
innych
projektach
realizowanych
przez CKE

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji
projektu

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP
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5.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.
BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

Wniosek

Występują duże
oszczędności
poprzetargowe

Rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

stworzyć sieć
współpracy –
nadal wspierać
się w tworzeniu
zadań
egzaminacyjnych
oraz kształcić
następnych
autorów.

2. Stworzenie i udostępnienie
całemu gronu nauczycielskiemu
z różnych poziomów edukacji
poradnika pt. „Jak tworzyć
zadania egzaminacyjne”. Taki
poradnik byłby również
przydatny dla nauczycieli
tworzących pytania do
sprawdzianów, kartkówek itp.

W przypadku
zamówień
publicznych, cena
nie powinna być
jedynym czy
nawet
dominującym
kryterium
wyboru
wykonawcy. W
celu zmniejszenia
oszczędności
przetargowych w
projektach,
wskazane jest
wprowadzenie w
procesie oceny,

Zgodnie z publikacją Urzędu
Zamówień Publicznych, możliwe są
następujące pozacenowe kryteria
oceny ofert:
CKE,
Wieloosobowe
Stanowisko do
spraw
Prawnych i
Zamówień
Publicznych









Jakość,
Funkcjonalność,
Koszty eksploatacji,
Serwis,
Okres gwarancji,
Termin wykonania zamówienia,
Zastosowanie najlepszych
dostępnych technologii w zakresie
oddziaływania na środowisko,
 Koszty cyklu życia,
 Bezpieczeństwo dostaw11

Status

Do
uzupełnienia
przez CKE

Termin
realizacji

Od
następnego
zamówienia
publicznego

Klasyfikacja

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP

11

Szczegółowe informacje na temat pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych można znaleźć: Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego-przykłady i zastosowanie, praca zbiorowa pod redakcją Sadowego J., Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011, s. 20 i następne
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Wniosek

Rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

Status

Termin
realizacji

Klasyfikacja

także innych
kryteriów, o
większym
znaczeniu
jakościowym.

6.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.
BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

Działania projektowe
nie są identyfikowane
poza środowiskiem
nauczycieli

Wzmocnić
działania
informacyjne
mające na celu
pozytywną
rozpoznawalność
działań CKE

Opracowanie wewnętrznej strategii
informacji i promocji w zakresie
realizacji projektów UE, aby
zaplanować, jakiego rodzaju
informacje mogą, czy wręcz
powinny, być przekazywane poza
środowisko oświatowe.
CKE,
Samodzielne
stanowisko ds.
promocji

Rozważenie intensyfikacji działań
samodzielnego stanowiska ds.
promocji na potrzeby projektów UE
realizowane przez CKE, realizującego
wspomnianą wyżej strategię.

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji
projektu/ w
kolejnych
nowych
projektach
CKE

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP

Do
uzupełnienia
przez CKE

W
ewentualnej
następnej
edycji
projektu

Do
uzupełnienia
przez CKE/IP

Propozycja rozważenie szerszego
zastosowania mediów
społecznościowych celem docierania
z informacjami o projektach do
młodzieży.

7.

PRZEPROWADZENIE
BADANIA
EWALUACYJNEGO
PROJEKTU PN.

Deficyty w zakresie
działań
szkoleniowych,
dotyczących m.in.
ogólnych zasad
realizacji projektów

Przewidzieć
większe środki na
działania tego
typu.

CKE,
Menedżer/Koor
dynator
projektu
odpowiedzialny

Szkolenia specjalistyczne:
Proponuje się rozważenie, przy
projektowaniu budżetu kolejnego
projektu, przewidzenia istnienie
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BUDOWA BANKÓW
ZADAŃ

Wniosek
unijnych,
specjalistycznych
szkoleń finansowych

Rekomendacja

Adresat
rekomendacji

Sposób wdrożenia

za organizację
pracy

osobnego komponentu
szkoleniowego.

Status

Termin
realizacji

Klasyfikacja

Szkolenia z zakresu realizacji
projektów UE:
Proponuje się występowanie do IP z
prośbą o przeszkolenie, w przypadku
pojawiania się większej grupy
nowych osób w projekcie.
Ew. można rozważyć prowadzenie
szkoleń w tym zakresie za
pośrednictwem pracowników CKE,
którzy mają już doświadczenia w
realizacji projektów UE
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V.

ANEKSY

Narzędzia badawcze
a. Scenariusze pogłębionych wywiadów indywidualnych:
1. Scenariusz IDI z koordynatorem projektu
Scenariusz IDI: przedstawiciel projektodawcy – KOORDYNATOR PROJEKTU

INSTRUKCJA dla badacza:
1. Celem wywiadu jest zrozumienie specyfiki projektu Budowa Banków Zadań, realizowanego
przez CKE.
2. Pozwól rozmówcy mówić. Nie przerywaj, nie wchodź w słowo, nie próbuj kończyć myśli.
3. Nie bój się ciszy – pozwól respondentowi zastanowić się przed udzieleniem odpowiedzi, nie
podpowiadaj.
4. Słuchaj z uwagą i skupieniem
5. Dopytuj np. Dlaczego? Jak to się stało? Z czego to wynika?

WPROWADZENIE – Informacja o badaniu, anonimowości, chęci nagrywania
Wywiad jest częścią badania mającego na celu ewaluację projektu Budowa Banków Zadań. Projekt
jest realizowany przez Fundację IDEA Rozwoju, na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Wywiad z Koordynatorem Projektu jest jednym z ważniejszych wywiadów w trakcie realizacji całego
badania, dlatego jest on nieco dłuższy.
Państwa opinie pomogą nam lepiej zrozumieć obecny system zarządzania projektem, ocenić
trafność i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenie na cele projektu i realizację
Priorytetu III PO KL. W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana będzie pełna
anonimowość.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nagrywanie wywiadu? Nagranie będzie wykorzystane wyłącznie przez
zespół prowadzący badanie i nie będzie nikomu udostępniane
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PYTANIA do WYWIADU
Obszar badania: Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty

1.

Proszę opowiedzieć, jak podejmowali Państwo decyzję o realizacji projektu Budowa Banków
Zadań? Dlaczego właśnie taki projekt postanowili Państwo zrealizować?
DOPYTAĆ:




2.

W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do zmodernizowania systemu egzaminów
zewnętrznych w kontekście zdiagnozowanych problemów, potrzeb i wyzwań zewnętrznego
systemu oceniania jako narzędzia monitorowania i oceny jakości kształcenia?
Jakie rozważano alternatywne rozwiązania w zakresie modernizacji systemu egzaminów
zewnętrznych?
Jak Pan/Pani ocenia skuteczność działań realizowanych w ramach projektu? Jeśli byłyby
możliwe zmiany w sposobie jego wdrażania, w jakim kierunku by one poszły?

3.

W jakim stopniu działania, które Państwo realizujecie w projekcie rzeczywiście przyczyniają
się do modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?
DOPYTAĆ:

4.

Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakich działań zabrakło
Jak Pani/Pan ocenia uniwersalność narzędzia jakim są Banki Zadań - czy można je będzie
łatwo dostosować do ew. zmieniających się uwarunkowań? (np. zmiana podstawy
programowej, zmiany w systemie szkolnictwa)

Obszar badania: Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych
zagadnień na osiąganie rezultatów i celów projektu
5.

Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową realizację projektu?
DOPYTAĆ:



Co uznają Państwo za największy sukces projektu?
Jeśli mieli by Państwo jeszcze raz realizować ten projekt, jakich zmian byście Państwo
dokonali?
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6. Jak wygląda system zarządzania projektem? Proszę opowiedzieć o głównych osobach
zaangażowanych w realizację projektu i ich obowiązkach/zakresie zadań.
DOPYTAĆ:



Czy ten system zarządzania projektem jest jakoś uregulowany w procedurach CKE?
Czy istnieją w CKE procedury dotyczące zarządzania projektami współfinansowanymi z
EFS? Jeśli tak, jakie są to procedury, czego dotyczą?

7. Czy wg Pana/Pani system zarządzania projektem wpływa pozytywnie na realizację projektu
i osiągnięcie celów określonych w projekcie i w POKL?
DOPYTAĆ




Co w szczególności w systemie zarządzania gwarantuje sukces projektu i osiągnięcie
założonych celów?
Czy przyjęte regulacje prawne i procedury wewnętrzne obowiązujące w CKE pozwalają
Pani/Panu zapewnić sprawną realizację zadań związanych z realizacją projektu?
Co zmienił(a)by Pan/Pani w systemie zarządzania projektem w CKE w przypadku
projektów realizowanych w przyszłości?

8. Czy zasady zarządzania projektem i zasady wdrażania projektów, w tym w szczególności w
obszarze zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, informacji i promocji są dla
Państwa przejrzyste?
DOPYTAĆ:


Które elementy są najbardziej problematyczne, czasochłonne?

9. Proszę powiedzieć, jak wygląda komunikacja z IP dla III priorytetu POKL?
DOPYTAĆ






Jak często kontaktuje się Pan/Pani z IP w związku z realizacją projektu Budowa banków
zadań?
Jak długo musi Pan/Pani czekać na odpowiedź z IP w sprawach związanych z realizacją
projektu Budowa banków zadań?
Czy występują problemy w zakresie komunikacji z Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu
III PO KL, których wyeliminowanie usprawniłoby realizację projektu?
Jakie występują problemy/ryzyka związane ze współpracą pomiędzy CKE a IP dla Priorytetu
III PO KL?
Jak w przyszłości można by poprawić współpracę z IP dla priorytetu III PO KL z punktu
widzenia CKE, żeby usprawnić realizację Państwa projektów?

Obszar badania: Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
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planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień
10. W jakim stopniu rezultaty i produkty zaplanowane we wniosku zostały osiągnięte?
DOPYTAĆ




Czy działania podejmowane w ramach projektu są zgodne z harmonogramem określonym
we wniosku o dofinansowanie?
Jakie są przyczyny ewentualnych opóźnień lub braku postępu?
Jakie ewentualnie zagrożenia występują w zakresie osiągania rezultatów i produktów w
ramach projektu?

11. Czy znają Państwo przykłady innych banków zadań, które zostały zrealizowane przy
wykorzystaniu niższych nakładów (pracy, czasu, finansów)? Czy projekty takie odniosły
sukces?
12. Gdyby w przyszłość realizował Pan/Pani podobny projekt – czy coś by Pan/Pani zmienił(a)
jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów? Jeśli tak, to co?

Obszar badania: Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu

13. Czy w ramach projektu występują problemy/ryzyka mogące skutkować opóźnieniami w jego
realizacji?
DOPYTAĆ:



Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to problemy?
Jak można by takich ryzyk uniknąć w przyszłych projektach?

Obszar badania:

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach

projektu
14. Jakie metody i środki komunikacji wykorzystywano w projekcie w celach informacyjnopromocyjnych?
DOPYTAĆ:






Jaka była skuteczność każdej z metod/każdego z narzędzi komunikacyjnych?
Jakie problemy napotkano podczas realizacji działań informacyjno-promocyjnych?
Jakie odnotowano sukcesy w podejmowanych działaniach informacyjno-promocyjnych?
Kto był najważniejszym odbiorcą działań informacyjno-promocyjnych?
Czy działania te były właściwie dobrane do adresatów? Co jeszcze można było zrobić?
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15. Jakie zasoby (np. zasoby finansowe, zasoby ludzkie, poświęcony czas) zostały zaangażowane
w przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne?
DOPYTAĆ


Jakie zmiany w przyszłych projektach wprowadził(a) by Pan/Pani jeśli chodzi o
zaangażowanie zasobów w działania informacyjno-promocyjne?

[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]

2. Scenariusz IDI z menedżerem projektu
Scenariusz IDI: przedstawiciel projektodawcy – MENEDŻER PROJEKTU

PYTANIA do WYWIADU
Obszar badania: Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty

1.

Proszę opowiedzieć, jak podejmowali Państwo decyzję o realizacji projektu Budowa Banków
Zadań? Dlaczego właśnie taki projekt postanowili Państwo zrealizować?
DOPYTAĆ:




2.

W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do zmodernizowania systemu egzaminów
zewnętrznych w kontekście zdiagnozowanych problemów, potrzeb i wyzwań zewnętrznego
systemu oceniania jako narzędzia monitorowania i oceny jakości kształcenia?
Jakie rozważano alternatywne rozwiązania w zakresie modernizacji systemu egzaminów
zewnętrznych?
Jak Pan/Pani ocenia skuteczność działań realizowanych w ramach projektu? Jeśli byłyby
możliwe zmiany w sposobie jego wdrażania, w jakim kierunku by one poszły?

3.

W jakim stopniu działania, które Państwo realizujecie w projekcie rzeczywiście przyczyniają
się do modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?
DOPYTAĆ:


Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakich działań zabrakło
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4.

Jak Pani/Pan ocenia uniwersalność narzędzia jakim są Banki Zadań - czy można je będzie
łatwo dostosować do ew. zmieniających się uwarunkowań? (np. zmiana podstawy
programowej, zmiany w systemie szkolnictwa)

Obszar badania: Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych
zagadnień na osiąganie rezultatów i celów projektu
5.

Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową realizację projektu?
DOPYTAĆ:



Co uznają Państwo za największy sukces projektu?
Jeśli mieli by Państwo jeszcze raz realizować ten projekt, jakich zmian byście Państwo
dokonali?

6. Jak wygląda system zarządzania projektem? Proszę opowiedzieć o głównych osobach
zaangażowanych w realizację projektu i ich obowiązkach/zakresie zadań.
DOPYTAĆ:



Czy ten system zarządzania projektem jest jakoś uregulowany w procedurach CKE?
Czy istnieją w CKE procedury dotyczące zarządzania projektami współfinansowanymi z
EFS? Jeśli tak, jakie są to procedury, czego dotyczą?

7. Czy wg Pana/Pani system zarządzania projektem wpływa pozytywnie na realizację projektu
i osiągnięcie celów określonych w projekcie i w POKL?
DOPYTAĆ




Co w szczególności w systemie zarządzania gwarantuje sukces projektu i osiągnięcie
założonych celów?
Czy przyjęte regulacje prawne i procedury wewnętrzne obowiązujące w CKE pozwalają
Pani/Panu zapewnić sprawną realizację zadań związanych z realizacją projektu?
Co zmienił(a)by Pan/Pani w systemie zarządzania projektem w CKE w przypadku
projektów realizowanych w przyszłości?

8. Czy zasady zarządzania projektem i zasady wdrażania projektów, w tym w szczególności w
obszarze zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, informacji i promocji są dla
Państwa przejrzyste?
DOPYTAĆ:


Które elementy są najbardziej problematyczne, czasochłonne?

9. Proszę powiedzieć, jak wygląda komunikacja z IP dla III priorytetu POKL?
DOPYTAĆ
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Jak często kontaktuje się Pan/Pani z IP w związku z realizacją projektu Budowa banków
zadań?
Jak długo musi Pan/Pani czekać na odpowiedź z IP w sprawach związanych z realizacją
projektu Budowa banków zadań?
Czy występują problemy w zakresie komunikacji z Instytucją Pośredniczącą dla Priorytetu
III PO KL, których wyeliminowanie usprawniłoby realizację projektu?
Jakie występują problemy/ryzyka związane ze współpracą pomiędzy CKE a IP dla Priorytetu
III PO KL?
Jak w przyszłości można by poprawić współpracę z IP dla priorytetu III PO KL z punktu
widzenia CKE, żeby usprawnić realizację Państwa projektów?

10. Czy dysponowali Państwo odpowiednim zapleczem do realizacji projektu Budowa banków
zadań?
DOPYTAĆ:





Czy poziom zatrudnienia w komórkach zaangażowanych we wdrażanie projektu był
wystarczający dla realizacji projektu? Ile osób pracowało przy realizacji projektu?
Czy poziom kwalifikacji pracowników zatrudnionych do realizacji projektu był odpowiedni?
Czy istniał (i jeśli tak), jak wyglądał system podnoszenia kwalifikacji w ramach projektu?
Czy funkcjonował system motywacji pracowników zajmujących się realizacją projektu
Budowa banków zadań?
Jak wyglądał system naboru pracowników, jaka była fluktuacja kadr w trakcie realizacji
projektu?

Obszar badania: Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień

11. Czy cele zakładane w prognozach finansowych dotyczących wydatkowania środków są
zgodne z faktycznie osiąganym poziomem wydatkowania?
DOPYTAĆ



Jeśli nie są zbieżne, to dlaczego?
Jakie największe problemy/ryzyka można zidentyfikować w systemie obsługi finansowej na
poszczególnych etapach rozliczania środków?

12. Czy znają Państwo przykłady innych banków zadań, które zostały zrealizowane przy
wykorzystaniu niższych nakładów (pracy, czasu, finansów)? Czy projekty takie odniosły
sukces?
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13. Gdyby w przyszłość realizował Pan/Pani podobny projekt – czy coś by Pan/Pani zmienił(a)
jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów? Jeśli tak, to co?

Obszar badania: Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu
14. Czy w ramach projektu występują problemy/ryzyka mogące skutkować opóźnieniami w jego
realizacji?
DOPYTAĆ:



Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to problemy?
Jak można by takich ryzyk uniknąć w przyszłych projektach?

Obszar badania:

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach

projektu
15. Jakie metody i środki komunikacji wykorzystywano w projekcie w celach informacyjnopromocyjnych?
DOPYTAĆ:






Jaka była skuteczność każdej z metod/każdego z narzędzi komunikacyjnych?
Jakie problemy napotkano podczas realizacji działań informacyjno-promocyjnych?
Jakie odnotowano sukcesy w podejmowanych działaniach informacyjno-promocyjnych?
Kto był najważniejszym odbiorcą działań informacyjno-promocyjnych?
Czy działania te były właściwie dobrane do adresatów? Co jeszcze można było zrobić?

16. Jakie zasoby (np. zasoby finansowe, zasoby ludzkie, poświęcony czas) zostały zaangażowane
w przeprowadzone działania informacyjno-promocyjne?
DOPYTAĆ


Jakie zmiany w przyszłych projektach wprowadził(a) by Pan/Pani jeśli chodzi o
zaangażowanie zasobów w działania informacyjno-promocyjne?

17. Czy środki finansowe przeznaczone na informację i promocję o projekcie są wystarczające?
[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]
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3. Scenariusz IDI z koordynatorami zespołów autorów
Scenariusz IDI: KOORDYNATOR ZESPOŁU AUTORÓW

INSTRUKCJA dla badacza:
1. Celem wywiadu jest zrozumienie specyfiki projektu Budowa Banków Zadań, realizowanego
przez CKE.
2. Pozwól rozmówcy mówić. Nie przerywaj, nie wchodź w słowo, nie próbuj kończyć myśli.
3. Nie bój się ciszy – pozwól respondentowi zastanowić się przed udzieleniem odpowiedzi, nie
podpowiadaj.
4. Słuchaj z uwagą i skupieniem
5. Dopytuj np. Dlaczego? Jak to się stało? Z czego to wynika?

WPROWADZENIE – Informacja o badaniu, anonimowości, chęci nagrywania
Wywiad jest częścią badania mającego na celu ewaluację projektu Budowa Banków Zadań. Projekt
jest realizowany przez Fundację IDEA Rozwoju, na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Państwa opinie pomogą nam lepiej zrozumieć obecny system zarządzania projektem, ocenić
trafność i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenie na cele projektu i realizację
Priorytetu III PO KL. W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana będzie pełna
anonimowość.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nagrywanie wywiadu? Nagranie będzie wykorzystane wyłącznie przez
zespół prowadzący badanie i nie będzie nikomu udostępniane

PYTANIA do WYWIADU
Obszar badania: Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty

1.

Proszę opowiedzieć, jaka jest/była Pana/i rola w projekcie? Czym zajmuje się koordynator
zespołu autorów?
DOPYTAĆ:
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2.

Jak dowiedział(a) się Pan(i) o realizacji projektu Budowa Banków Zadań? W jaki sposób
dołączyła Pan(i) do zespołu realizującego projekt?
Jak Pan/Pani ocenia skuteczność działań realizowanych w ramach projektu? Jeśli byłyby
możliwe zmiany w sposobie jego wdrażania, w jakim kierunku by one poszły?
a. Co uznają Państwo za największy sukces projektu?

3.

W jakim stopniu działania, które Państwo realizujecie w projekcie rzeczywiście przyczyniają
się do modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?
DOPYTAĆ:


4.

5.

Czy działania realizowane w projekcie modernizują system egzaminów zewnętrznych w
pożądanym kierunku? Czy stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy i deficyty?
Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakich działań zabrakło
Jakie ew. dodatkowe korzyści dla systemu oświaty generuje projekt, poza rozwojem
systemu egzaminów zewnętrznych?
Jak Pani/Pan ocenia uniwersalność narzędzia jakim są Banki Zadań - czy można je będzie
łatwo dostosować do ew. zmieniających się uwarunkowań? (np. zmiana podstawy
programowej, zmiany w systemie szkolnictwa)?

Obszar badania: Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych
zagadnień na osiąganie rezultatów i celów projektu
6.
Jak ocenia Pan(i) organizację pracy przy realizacji projektu Budowa Banków Zadań?
DOPYTAĆ:




Czy wie Pan(i) z kim się kontaktować w sprawach merytorycznych lub organizacyjnych,
formalnych?
Czy o różnych wydarzeniach jest Pan(i) powiadamiana z wystarczającym wyprzedzeniem?
Czy sprawy formalne są załatwiane sprawnie i szybko?

7.

Jak ocenia Pan(i) dotychczasową współpracę z całym zespołem realizującym i obsługującym
projekt?
DOPYTAĆ




W szczególności jak ocenia Pan(i) współpracę z Koordynatorem projektu?
A z menedżerem projektu?
Czy współpracuje Pan(i) jeszcze z jakimiś innymi osobami w CKE w związku z realizacją
projektu? Z jakimi?
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8.

Czy ma Pan(i) wystarczająco dużo czasu na realizację zadań związanych z projektem Budowa
Banków Zadań?
DOPYTAĆ:


8.

Czy są jakieś zadania, które są dla Pana(i) szczególnie uciążliwe, jako dla koordynatora zespołu
autorów?

Czy zasady zarządzania projektem i zasady wdrażania projektów, w tym w szczególności w
obszarze zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, informacji i promocji są dla
Państwa przejrzyste?
DOPYTAĆ:


Które elementy są najbardziej problematyczne, czasochłonne?

Obszar badania: Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień
9. Czy brał(a) Pan(i) udział w rozstrzyganiu konkursu na wybór autorów zadań? Jeśli tak, to jak
ocenia Pan(i) jego przebieg?
DOPYTAĆ


Czy uważa Pan(i), że miał(a) wystarczający wpływ na wybór autorów w swoim zespole?

10. Jak ocenia Pan(i) możliwość wpływania przez Pana(ią) na procedury wypracowywane w
ramach projektu? Czy uważa Pan(i), że mógł Pan/mogła Pani wystarczający wyrazić swoje
opinie
na
temat
przygotowywanych
procedur
tworzenia/przechowywania/wykorzystywania zadań?
11. Gdyby w przyszłość był(a) Pan/Pani zaangażowana w podobny projekt – czy coś by Pan/Pani
zmienił(a) jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów – pracy ludzi, finansów, rozwiązań
informatycznych? Jeśli tak, to co?

Obszar badania: Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu

12. Czy w ramach zrealizowanych już przez Pana(ią) zadań, pojawiły się zagrożenia, które mogły
wpłynąć na prawidłową realizację całego projektu?
DOPYTAĆ:


Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to problemy?
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Jak można by takich ryzyk uniknąć w przyszłych projektach?

13. Jak Pan/Pani ocenia działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu?
[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]

4. Scenariusz IDI z koordynatorem zespołu standaryzacyjnego
Scenariusz IDI: KOORDYNATOR ZESPOŁU STANDARYZACYJNEGO

INSTRUKCJA dla badacza:
1. Celem wywiadu jest zrozumienie specyfiki projektu Budowa Banków Zadań, realizowanego
przez CKE.
2. Pozwól rozmówcy mówić. Nie przerywaj, nie wchodź w słowo, nie próbuj kończyć myśli.
3. Nie bój się ciszy – pozwól respondentowi zastanowić się przed udzieleniem odpowiedzi, nie
podpowiadaj.
4. Słuchaj z uwagą i skupieniem
5. Dopytuj np. Dlaczego? Jak to się stało? Z czego to wynika?

WPROWADZENIE – Informacja o badaniu, anonimowości, chęci nagrywania
Wywiad jest częścią badania mającego na celu ewaluację projektu Budowa Banków Zadań. Projekt
jest realizowany przez Fundację IDEA Rozwoju, na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Państwa opinie pomogą nam lepiej zrozumieć obecny system zarządzania projektem, ocenić
trafność i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenie na cele projektu i realizację
Priorytetu III PO KL. W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana będzie pełna
anonimowość.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nagrywanie wywiadu? Nagranie będzie wykorzystane wyłącznie przez
zespół prowadzący badanie i nie będzie nikomu udostępniane
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PYTANIA do WYWIADU
Obszar badania: Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty

1.

Proszę opowiedzieć, jaka jest/była Pana/i rola w projekcie? Czym zajmuje się koordynator
zespołu standaryzacyjnego?
DOPYTAĆ:


Jak dowiedział(a) się Pan(i) o realizacji projektu Budowa Banków Zadań? W jaki sposób
dołączyła Pan(i) do zespołu realizującego projekt?

2.

Proszę opowiedzieć, jak wyglądała praca zespołu standaryzacyjnego?

3.

Jak Pan/Pani ocenia skuteczność działań realizowanych w ramach projektu? Jeśli byłyby
możliwe zmiany w sposobie jego wdrażania, w jakim kierunku by one poszły?

4.

W jakim stopniu działania, które Państwo realizujecie w projekcie rzeczywiście przyczyniają
się do modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?
DOPYTAĆ:



Czy działania realizowane w projekcie modernizują system egzaminów zewnętrznych w
pożądanym kierunku? Czy stanowią odpowiedź na zdiagnozowane problemy i deficyty?
Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakich działań zabrakło

5.

Jakie ew. dodatkowe korzyści dla systemu oświaty generuje projekt, poza rozwojem
systemu egzaminów zewnętrznych?

6.

Jak Pani/Pan ocenia uniwersalność narzędzia jakim są Banki Zadań - czy można je będzie
łatwo dostosować do ew. zmieniających się uwarunkowań? (np. zmiana podstawy
programowej, zmiany w systemie szkolnictwa)?

Obszar badania: Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych
zagadnień na osiąganie rezultatów i celów projektu
7.
Jak ocenia Pan(i) organizację pracy przy realizacji projektu Budowa Banków Zadań?
DOPYTAĆ:


Czy wie Pan(i) z kim się kontaktować w sprawach merytorycznych lub organizacyjnych,
formalnych?
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Czy o różnych wydarzeniach jest Pan(i) powiadamiana z wystarczającym wyprzedzeniem?
Czy sprawy formalne są załatwiane sprawnie i szybko?

8.

Jak ocenia Pan(i) dotychczasową współpracę z całym zespołem realizującym i obsługującym
projekt?
DOPYTAĆ




W szczególności jak ocenia Pan(i) współpracę z Koordynatorem projektu?
A z menedżerem projektu?
Czy współpracuje Pan(i) jeszcze z jakimiś innymi osobami w CKE w związku z realizacją
projektu? Z jakimi?

9.

Czy ma Pan(i) wystarczająco dużo czasu na realizację zadań związanych z projektem Budowa
Banków Zadań?
DOPYTAĆ:


Czy są jakieś zadania, które są dla Pana(i) szczególnie uciążliwe, jako dla koordynatora zespołu
standaryzacyjnego?

10. Czy zasady zarządzania projektem i zasady wdrażania projektów, w tym w szczególności w
obszarze zarządzania finansowego, monitorowania, kontroli, informacji i promocji są dla
Państwa przejrzyste?
DOPYTAĆ:


Które elementy są najbardziej problematyczne, czasochłonne?

Obszar badania: Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień
11. Jak ocenia Pan(i) możliwość wpływania przez Pana(ią) na procedury wypracowywane w
ramach projektu? Czy uważa Pan(i), że mógł Pan/mogła Pani wystarczający wyrazić swoje
opinie
na
temat
przygotowywanych
procedur
tworzenia/przechowywania/wykorzystywania zadań?
12. Gdyby w przyszłość był(a) Pan/Pani zaangażowana w podobny projekt – czy coś by Pan/Pani
zmienił(a) jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów – pracy ludzi, finansów, rozwiązań
informatycznych? Jeśli tak, to co?

Obszar badania: Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu
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13. Czy w ramach zrealizowanych już przez Pana(ią) zadań, pojawiły się zagrożenia, które mogły
wpłynąć na prawidłową realizację całego projektu?
DOPYTAĆ:



Jeżeli tak, to jakiego rodzaju są to problemy?
Jak można by takich ryzyk uniknąć w przyszłych projektach?

14. Jak Pan/Pani ocenia działania informacyjno-promocyjne realizowane w ramach projektu?
[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]

5. Scenariusz IDI z przedstawicielami IP
Scenariusz IDI: przedstawiciel projektodawcy – KOORDYNATOR PROJEKTU

INSTRUKCJA dla badacza:
1. Celem wywiadu jest zrozumienie specyfiki projektu Budowa Banków Zadań, realizowanego
przez CKE.
2. Pozwól rozmówcy mówić. Nie przerywaj, nie wchodź w słowo, nie próbuj kończyć myśli.
3. Nie bój się ciszy – pozwól respondentowi zastanowić się przed udzieleniem odpowiedzi, nie
podpowiadaj.
4. Słuchaj z uwagą i skupieniem
5. Dopytuj np. Dlaczego? Jak to się stało? Z czego to wynika?

WPROWADZENIE – Informacja o badaniu, anonimowości, chęci nagrywania
Wywiad jest częścią badania mającego na celu ewaluację projektu Budowa Banków Zadań. Projekt
jest realizowany przez Fundację IDEA Rozwoju, na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Państwa opinie pomogą nam lepiej zrozumieć obecny system zarządzania projektem, ocenić
trafność i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenie na cele projektu i realizację
Priorytetu III PO KL. W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana będzie pełna
anonimowość.
Czy wyraża Pani/Pan zgodę na nagrywanie wywiadu? Nagranie będzie wykorzystane wyłącznie przez
zespół prowadzący badanie i nie będzie nikomu udostępniane
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PYTANIA do WYWIADU
Obszar badania: Ocena trafności i adekwatności działań podejmowanych w projekcie z punktu
widzenia realizacji celów i rezultatów projektu i Priorytetu III PO KL oraz pożądanych kierunków
rozwoju systemu oceniania zewnętrznego jako narzędzia budowania jakości systemu oświaty

1.

W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do zmodernizowania systemu
egzaminów zewnętrznych w kontekście zdiagnozowanych problemów, potrzeb i wyzwań
zewnętrznego systemu oceniania jako narzędzia monitorowania i oceny jakości kształcenia?
DOPYTAĆ:


Czy wie Pan/i o tym, czy CKE rozważało alternatywne rozwiązania w zakresie modernizacji
systemu egzaminów zewnętrznych?
2.
Czy przyjęta strategia realizacji projektu jest spójna, kompleksowa?
DOPYTAĆ:



Czy strategia realizacji projektu przekłada się na osiągnięcie celów?
Czy projekt jest spójny wewnętrznie?

3.

Jak Pan/Pani ocenia skuteczność działań realizowanych w ramach projektu? Jeśli byłyby
możliwe zmiany w sposobie jego wdrażania, w jakim kierunku by one poszły?
DOPYTAĆ


Czy projekt zawiera właściwie dobrane rodzaje działań, pozwalające zrealizować założone cele
i rezultaty projektu oraz Priorytetu III PO KL?
4.
W jakim stopniu działania, realizowane w ramach projektu Budowa Banków Zadań
rzeczywiście przyczyniają się do modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych?
DOPYTAĆ:

5.

Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakich działań zabrakło
Jak Pani/Pan ocenia uniwersalność narzędzia jakim są Banki Zadań - czy można je będzie
łatwo dostosować do ew. zmieniających się uwarunkowań? (np. zmiana podstawy
programowej, zmiany w systemie szkolnictwa)

Obszar badania: Ocena systemu zarządzania i obsługi projektu oraz przełożenie tych
zagadnień na osiąganie rezultatów i celów projektu
6.

Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową realizację projektu?
DOPYTAĆ:



Czy przyjęty/zakładany system zarządzania projektem gwarantuje realizację projektu i
osiągnięcie celów określonych w projekcie i w POKL?
Czy struktury organizacyjne gwarantują realizację projektu?
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7.

Proszę powiedzieć, jak wygląda Państwa komunikacja z beneficjentem projektu - CKE?
DOPYTAĆ






Jak często kontaktuje się Pan/Pani z CKE w związku z realizacją projektu Budowa banków
zadań?
Jak długo musi Pan/Pani czekać na odpowiedź z CKE w sprawach związanych z realizacją
projektu Budowa banków zadań?
Czy występują problemy w zakresie komunikacji z CKE, których wyeliminowanie
usprawniłoby realizację projektu?
Jakie występują problemy/ryzyka związane ze współpracą pomiędzy Państwem a CKE,
które mogłyby wpłynąć na realizację projektu?
Jak w przyszłości można by poprawić współpracę z CKE z punktu widzenia Instytucji
Pośredniczącej, żeby usprawnić realizację projektów i III Priorytetu PO KL?

Obszar badania: Ocena stanu wykonania postępu rzeczowego, osiągniętych rezultatów
i produktów, jak również zgodność z harmonogramem realizacji projektu, w tym ocena
planów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do ich realizacji i ewentualnych
przyczyn niespójności lub opóźnień
8.

W jakim stopniu rezultaty i produkty zaplanowane we wniosku zostały osiągnięte?
DOPYTAĆ





9.

Czy działania podejmowane w ramach projektu są zgodne z harmonogramem określonym
we wniosku o dofinansowanie?
Czy cele zakładane w prognozach finansowych dotyczących wydatkowania środków są
zgodne z faktycznie osiąganym poziomem wydatkowania?
Jakie są przyczyny ewentualnych opóźnień lub braku postępu?
Jakie ewentualnie zagrożenia występują w zakresie osiągania rezultatów i produktów w
ramach projektu?

Czy gdyby w przyszłość realizowany był podobny projekt przez CKE – czy rekomendował(a)
by Pan/Pani jakieś zmiany jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów? Jeśli tak, to jakie?

Obszar badania: Identyfikacja barier, zagrożeń/ryzyk i problemów w realizacji projektu

10.

Czy w ramach projektu wystąpiły problemy/ryzyka, które skutkowały opóźnieniami w jego
realizacji?
DOPYTAĆ:
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Jeżeli tak, to jakiego rodzaju były to problemy?
Jak można by takich ryzyk uniknąć w przyszłych projektach?

Obszar badania:

Ocena działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych w ramach

projektu
11.

Jakie metody i środki komunikacji wykorzystywano w projekcie w celach informacyjnopromocyjnych?
DOPYTAĆ:




Jaka była skuteczność każdej z metod/każdego z narzędzi komunikacyjnych?
Czy wykorzystanie działań promocyjno-informacyjnych było wystarczające?
Jakie zmiany w przyszłych projektach wprowadził(a) by Pan/Pani jeśli chodzi o
zaangażowanie zasobów w działania informacyjno-promocyjne?

[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]

b. Scenariusz pogłębionego wywiadu grupowego
Scenariusz FGI

WPROWADZENIE – Informacja o badaniu, anonimowości, chęci nagrywania
Niniejsze spotkanie jest częścią badania mającego na celu ewaluację projektu Budowa Banków
Zadań. Projekt jest realizowany przez Fundację IDEA Rozwoju, na zlecenie Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
Celem badania jest ocena obecnego systemu zarządzania projektem, trafności i skuteczności
podejmowanych działań oraz ich przełożenia na cele projektu i realizację Priorytetu III PO KL.
Państwa opinie pomogą nam lepiej zrozumieć obecny system zarządzania projektem, ocenić
trafność i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenie na cele projektu i realizację
Priorytetu III PO KL. W badaniu, jak i przy prezentacji wyników zachowana będzie pełna
anonimowość.
Czy wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie wywiadu? Nagranie będzie wykorzystane wyłącznie
przez zespół prowadzący badanie i nie będzie nikomu udostępniane

PYTANIA do WYWIADU
Niniejsze spotkanie jest podsumowaniem kilku wątków realizowanych w badaniu ewaluacyjnym
projektu „Budowa banków zadań”. Chcielibyśmy pogłębić swoją wiedzę na temat niektórych
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zagadnień, które pojawiały się w rozmowach z Państwem, oraz zweryfikować niektóre wstępne
wnioski wynikające z naszych dotychczasowych analiz.

6.

Na początek, czy mogliby Państwo krótko opowiedzieć, jaka jest Państwa rola w projekcie?
Jak długo współpracujecie Państwo przy realizacji projektu?

7.

Gdybyśmy wyobrazili sobie taką sytuację, że cofamy się w czasie i zaczynamy projekt
„Budowa banków zadań” realizować od nowa, jak skonstruowalibyście Państwo ten projekt
zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym?
DOPYTAĆ:







Jak można by zorganizować system zarządzania i obsługi projektu?
Jakie działania można by realizować, żeby jeszcze lepiej wpływać na modyfikację systemu
egzaminów zewnętrznych?
Jak można by skonstruować działania informacyjno-promocyjne, żeby zagwarantować lepszą
rozpoznawalność efektów projektu np. w gronie Komisji Europejskiej?
Z jakich działań można wg Pani/Pana zrezygnować, a jakie działanie dodatkowe zrealizować?

Co by Państwo zmienili jeśli chodzi o zaangażowanie nakładów – pracy ludzi, finansów,
rozwiązań informatycznych? Jeśli tak, to co?

8.

Jakie ew. dodatkowe korzyści dla systemu oświaty generuje projekt, poza rozwojem
systemu egzaminów zewnętrznych?

9.

Czy zgodziliby się Państwo z następującymi twierdzeniami: (dlaczego tak, dlaczego nie?)


Gdyby w przyszłości projekt był realizowany, czy należałoby dla każdego przedmiotu
stworzyć osobny zespół autorów



Gdyby w przyszłości projekt był realizowany, należałoby każdemu zespołowi autorów
przydzielić koordynatora organizacyjnego, tak, żeby koordynator zespołu mógł się skupić
tylko na sprawach merytorycznych



Czy widzą Państwo możliwość wykorzystania potencjału zespołu autorów także po
zakończeniu projektu (jakie cele i działania mogli by realizować autorzy po zakończeniu
projektu?)



Czy, mimo iż w ramach projektu powstało więcej zadań niż zakładano we wniosku o
dofinansowanie, to czy uważają Państwo, że liczba zadań przygotowanych w ramach
projektu jest wystarczająca?



Jak można by usprawnić system zawierania umów z autorami zadań?
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10.



Co uznają Państwo za największy sukces projektu?
Czy rezultaty projektu spełniają Państwa oczekiwania?
Czy projekt odpowiedział na wyzwania systemu egzaminów zewnętrznych?

[Instrukcja dla badacza: Podziękować za wywiad]

c. Kwestionariusz badania CAWI
Wprowadzenie
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do udziału w badaniu, które poświęcone jest realizacji projektu pt. „Budowa Banków
Zadań”.
Badanie realizowane jest na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, przez Fundację I D E A
Rozwoju.
Celem badania jest zebranie opinii uczestników projektu, na temat systemu zarządzania projektem,
trafności i skuteczności podejmowanych działań oraz ich przełożenia na cele projektu i realizację
Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Badanie ma charakter anonimowy –
wszelkie opinie i informacje zgromadzone w jego trakcie, będą prezentowane wyłącznie w formie
zbiorczych zestawień statystycznych.
Wypełnienie ankiety nie powinno zająć Państwu więcej niż 10 minut. Zwracamy się z uprzejmą prośbą
o wypełnienie ankiety do dnia …
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów pojawiających się podczas wypełniania ankiety,
uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: …
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!
Zespół badawczy
TREŚĆ ANKIETY
Blok A. Rola w projekcie
Pierwsze kilka pytań dotyczy Pana/i roli w projekcie i zrealizowanych przez Pana/ią działań
1. Jaka jest Pani/a rola w projekcie?
Możliwa jedna odpowiedź
a. Autor zadań (DYMEK pojawiający się po najechaniu myszki: osoba tworząca na
zlecenie CKE zadania egzaminacyjne do egzaminów zewnętrznych – gimnazjalnego,
maturalnego oraz sprawdzianu w VI klasie szkoły podstawowej) -> przejdź do pyt. 2
b. Recenzent poprawności merytorycznej (DYMEK pojawiający się po najechaniu
myszki: osoba, która na zlecenie CKE dokonuje merytorycznej oceny zadań
81
Badanie projektu Budowa banków zadań – raport końcowy

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach PO KL 2007-2013
egzaminacyjnych przygotowanych przez autorów zadań, sugeruje merytoryczne i
konstrukcyjne poprawki doskonalące zadanie) -> przejdź do pyt. 3
c. Recenzent poprawności językowej (DYMEK pojawiający się po najechaniu myszki:
osoba, która na zlecenie CKE sprawdza poprawność językową zadań egzaminacyjnych
przygotowanych przez autorów zadań, podaje sposób korekty zapisów -> przejdź do
pyt. 3
d. Sędzia kompetentny (DYMEK pojawiający się po najechaniu myszki: osoba, która na
zlecenie CKE dokonuje oceny zadań egzaminacyjnych przygotowanych przez autorów
zadań, pod kątem ich przydatności dydaktycznej oraz szacuje ich stopień łatwości) ->
przejdź do pyt. 3
e. Pracownik zaangażowany w obsługę i zarządzanie projektem (DYMEK pojawiający się
po najechaniu myszki: Pracownik CKE odpowiedzialny za zarządzanie finansowe
projektu, obsługę organizacyjną, prawną, rachunkową projektu itp.) (przejdź do
pytania 10)
2. W ramach jakiego zespołu opracowywał(a) Pan(i) zadania?
Możliwa jedna odpowiedź
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Zespół humanistyczny
Zespół matematyczno-informatyczny
Zespół społeczny
Zespół przyrodniczy
Zespół języków obcych
Zespół opracowujący zadania dla uczniów o specjalnych potrzebach
Zespół egzaminów eksternistycznych

3. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o konkursie służącym wyłonieniu autorów zadań i recenzentów?
a. Z prasy
b. Z Internetu
c. Z ośrodka doskonalenia nauczycieli
d. Z kuratorium
e. Ze szkoły
f. Od pracowników CKE/OKE
g. Od innych nauczycieli
h. Od innych osób
i. W inny sposób, jaki?...................................................
4. Ile zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Budowa Banków Zadań przygotował(a) Pan/i
na zlecenie CKE?
Proszę podać przybliżoną liczbę:
……./tylko 1a/
5. Ile zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Budowa Banków Zadań zrecenzował(a) Pan/i
na zlecenie CKE?
Proszę podać przybliżoną liczbę:
……. /tylko 1bic/
6. Ile zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Budowa Banków Zadań ocenił(a) Pan/i na
zlecenie CKE?
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Proszę podać przybliżoną liczbę:
……./tylko 1d/
Blok B. Ocena współpracy
Niniejszy blok dotyczy współpracy z różnymi osobami zaangażowanymi w projekt i systemu
zarządzania projektem.
7. Jak ocenia Pan(i) współpracę z osobami zaangażowanymi w projekt w różnych wymiarach?
/tylko1a/
Koordynatorem Kierownikiem
Menedżerem
zespołu
zespołu
projektu
autorów
przedmiotowego
Zarządzanie
zespołem
Komunikacja
Zaangażowanie
Terminowość
Możliwe odpowiedzi na rozwijanej liście:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Ani dobrze ani źle
Raczej źle
Bardzo źle
Trudno powiedzieć
nie współpracowałem/am

8. Czy brał(a) Pan(i) udział w spotkaniach zespołu autorów? /tylko1a/
a. Tak
8a. Ile razy …….
b. nie
9. Jak ocenia Pan(i) pracę zespołu autorów w kontekście przygotowania zadań do banku zadań?
/bez 1e/
Możliwa jedna odpowiedź
a.
b.
c.
d.
e.

Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Ani dobrze ani źle
Raczej źle
Bardzo źle

10. Czy Pani/a zdaniem system zarządzania projektem umożliwiał przygotowanie odpowiedniej
liczby zadań egzaminacyjnych w wyznaczonym czasie? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
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a.
b.
c.
d.
e.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e – dlaczego nie?
11. Czy Pana/i zdaniem liczba osób zaangażowanych w realizację projektu Budowa Banków Zadań
w Pana/i obszarze działalności jest wystarczająca?
Możliwa jedna odpowiedź
a.
b.
c.
d.
e.

Zdecydowanie tak
Raczej tak
Ani tak ani nie
Raczej nie
Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e –> 11a. Jakich osób Pana/Pani zdaniem brakuje? (pyt. otwarte)

12. Czy Pani/a zdaniem przyjęte procedury w ramach projektu umożliwiały sprawną realizację
przydzielonych w jego ramach zadań? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Ani tak ani nie
d. Raczej nie
e. Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e –> 12a Dlaczego tak Pan/i uważa? (pyt. otwarte)
Blok C Ocena produktów i realizacji celów
Kolejne pytania dotyczą oceny celów osiągniętych w ramach projektu i produktów, które postały w jego
wyniku.
13. Czy Pani/a zdaniem, działania realizowane w ramach projektu (m.in. stworzenie zespołów
autorów, przygotowywanie zadań, stworzenie narzędzia informatycznego będącego bankiem
zadań, stworzenie procedur regulujących funkcjonowania banków zadań) w Pana/i obszarze
działalności były właściwie dobrane do celów projektu? /wszyscy/ Możliwa jedna odpowiedź
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Ani tak ani nie
d. Raczej nie
e. Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e – dlaczego nie?
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14. Czy Pani/a zdaniem, działania realizowane w ramach projektu (m.in. stworzenie zespołów
autorów, przygotowywanie zadań, stworzenie narzędzia informatycznego będącego bankiem
zadań, stworzenie procedur regulujących funkcjonowania banków zadań) wyznaczają
właściwy kierunek rozwoju i modernizacji systemu egzaminów zewnętrznych? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Ani tak ani nie
d. Raczej nie
e. Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e – dlaczego nie?
15. W jakim stopniu działania podejmowane w projekcie przyczyniły się Pana/Pani zdaniem do
podniesienia jakości zadań egzaminacyjnych?/tylko 1aib/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Bardzo wysokim
b. Wysokim
c. Ani wysokim ani niskim
d. Niskim
e. Bardzo niskim
f. Wcale
Jeśli d lub e lub f – dlaczego Pan/i tak uważa?
16. Biorąc pod wszystko pod uwagę, jak ocenia Pan(i) działania podejmowane w ramach
projektu? /tylko 1aib/
Możliwa jedna odpowiedź
a.
b.
c.
d.
e.

Bardzo dobrze
Dobrze
Ani dobrze, ani źle
Źle
Bardzo źle

17. Czy Pana/i zdaniem w projekcie powinny zostać podjęte jakieś dodatkowe działania, które
poprawiłyby sposób jego realizacji?
a. Tak
17a. Jakie mogłyby być to zadania?
b. nie
18. Jak ocenia Pan(i) użyteczność zadań (możliwość wykorzystania ich w różnych testach), które
powstały w ramach projektu Budowa Banków Zadań? /tylko 1aib/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Bardzo wysoka
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b.
c.
d.
e.

Wysoka
Średnia
Niska
Bardzo niska

19. Jak ocenia Pan/i przydatność spotkań wartościujących? /tylko 1a/
Możliwa jedna odpowiedź
a.
b.
c.
d.
e.

Bardzo duża
Duża
Ani za duża ani zbyt mała
Mała
Bardzo mała

20. Jak ocenia Pan/i swój wpływ na końcowy wygląd zadań egzaminacyjnych, których był/a Pan/i
autorem? /tylko 1a/ Możliwa jedna odpowiedź
a. Zdecydowanie odpowiedni
b. Odpowiedni
c. Raczej odpowiedni
d. Raczej za mały
e. Zdecydowanie za mały
21. Czy wcześniej, przed realizacją projektu Budowa banków zadań uczestniczył/a Pan/i w
szkoleniach dotyczących pomiaru dydaktycznego lub konstruowania zadań? /bez 1 e/
a. Tak
b. Nie
22. Jak ocenia Pan(i) wzrost swoich umiejętności konstruowania zadań w wyniku uczestniczenia
w projekcie Budowa banków zadań?
Możliwa jedna odpowiedź
a. Bardzo wysoki wzrost
b. Wysoki wzrost
c. Średni wzrost
d. Niski wzrost
e. Bardzo niski wzrost
Jeśli d lub e – dlaczego?

Blok D Ocena wprowadzonych zmian
Kolejne pytania dotyczą oceny wpływu projektu na zmianę systemu egzaminów zewnętrznych i
system oświaty
23. W jakim stopniu realizowany projekt przyczynia się do:

86
Badanie projektu Budowa banków zadań – raport końcowy

Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach PO KL 2007-2013
zmiany systemu egzaminów
zewnętrznych

zmiany systemu oświaty

Bardzo
wysokim
Wysokim
Ani wysokim
ani niskim
Niskim
Bardzo niskim
Wcale
? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
24. Czy Pana(i) zdaniem, realizacja projektu trwale przyczyni się do modernizacji systemu
egzaminów zewnętrznych? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Zdecydowanie tak
b. Raczej tak
c. Ani tak, ani nie
d. Raczej nie
e. Zdecydowanie nie
Jeśli d lub e –dlaczego nie?

25. Czy Pana/ Pani zdaniem w zakresie realizacji projektu udało się osiągnąć jakieś znaczące
sukcesy?? /wszyscy/
a. Tak
27a. Proszę krótko opisać, na czym polegały?
…………………………………………
b. nie
26. Czy w trakcie realizacji projektu wystąpiły jakieś opóźnienia lub ryzyko opóźnień? /wszyscy/
a. Tak
28a. Proszę krótko opisać, na czym polegały?
…………………………………………
b. nie
27. Jak ogólnie ocenia Pan(i) projekt jako całość? /wszyscy/
Możliwa jedna odpowiedź
a. Bardzo dobrze
b. Dobrze
c. Ani dobrze, ani źle
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d. Źle
e. Bardzo źle
Jeśli d lub e – dlaczego?
Pytania metryczkowe:
1. Płeć
2. Wiek
3. Wielkość miejscowości zamieszkania
a. Wieś
b. Miasto do 10 tys. mieszkańców
c. Miasto do 20 tys. mieszkańców
d. Miasto do 50 tys. mieszkańców
e. Miasto do 100 tys. mieszkańców
f. Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców
4. Jakie jest Pana(i) doświadczenie zawodowe:
a. System egzaminacyjny
b. Szkoła
c. Uczelnia wyższa
d. Inna instytucja oświatowa
e. Inna, jaka?....................
5. Ile lat pracuje Pan(i) w systemie oświaty?
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Wykorzystane źródła
a. Dokumenty programowe oraz inne obowiązujące dokumenty, tj. wytyczne i zalecenia:
1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
3) Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999
4) Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 84,
poz. 712 z późn. zm.)
5) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) 2007-2013
6) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
7) Szczegółowy Opis Priorytetu III PO KL
8) Plan Działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu III PO KL
9) System realizacji PO KL
10) Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i
Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013
11) Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
12) Wytyczne w zakresie dokonywania płatności i rozliczeń
13) Wytyczne w zakresie sprawozdawczości
14) Wytyczne w zakresie informacji i promocji
15) Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
b. Ustawy i dokumenty o charakterze strategicznym dotyczące edukacji i oświaty
1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
2) Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
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c. Dokumentacja projektu oraz dokumenty wewnętrzne CKE
1) Wnioski o dofinansowanie: z dnia 13 kwietnia 2010 r. – suma kontrolna F10E-B049-A680-38E2 oraz
10 grudnia 2014 r. – suma kontrolna 57C4-C72A-1B82-53B2
2) Sprawozdania z realizacji projektu:






Raport z postępu realizacji projektu za okres 1-28 lutego 2015 r.,
Ewidencje zadań w bankach zadań,
Stan realizacji projektu w latach 2010-2011,
Prezentacje dotyczące realizacji projektu z 2010 r. oraz 2013 r.
Informacja o projekcie VII z czerwca 2013 r.

3) Procedury związane z realizacją projektu (regulaminy, zasady itp.):




Zarządzanie nr 296 Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie struktury
wewnętrznej i zakresu zadań Zespołu do spraw realizacji projektów współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu Społecznego
Regulamin zespołu autorów zadań egzaminacyjnych

4) Dokumenty powstałe w wyniku realizacji projektu (np. procedury regulujące funkcjonowanie
banków zadań, zasady standaryzacji zadań egzaminacyjnych, regulamin pracy banku zadań, zasad
zachowania tajności tworzonych, przesyłanych i przechowywanych materiałów, systemu
klasyfikowania zadań, materiałów dotyczących przeprowadzonych w ramach projektu szkoleń, itp.):












Droga zadania,
Kodeks etyczny,
Sposób opracowania zadania,
Sposób przygotowania zeszytów do standaryzacji,
Grupy zadań do banków,
Wymagania merytoryczne zadań,
Wymagania zadań (bez języków obcych),
Wymagania zadań (języki obce),
Wymagania odnośnie materiałów źródłowych,
Wizja komunikacji na platformie internetowej,
Zasady tajności.
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