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Jak to się zaczęło?

Maj 2006: prawie 140 tysięcy osób podpisuje 
na stronie www.bezgiertycha.rp4.pl apel o 

odwołanie Romana Giertycha z MEN

http://www.bezgiertycha.rp4.pl/


 

Jak to się zaczęło?

 Maj 2006: film „Bunt Janion” Agnieszki Arnold 

www.bezgiertycha.rp4.pl
 2 czerwca 2006 roku: rusza strona Społecznego 

Monitora Edukacji

http://www.monitor.edu.pl/felietony/jak-narodzil-sie-pomysl
-tej-strony.html
 Październik 2007: raport „Edukacja – trudne lata”

http://www.monitor.edu.pl/raport2007/

http://www.bezgiertycha.rp4.pl/
http://www.monitor.edu.pl/felietony/jak-narodzil-sie-pomysl-tej-strony.html
http://www.monitor.edu.pl/felietony/jak-narodzil-sie-pomysl-tej-strony.html
http://www.monitor.edu.pl/raport2007/


 

Fundament

Prawo do edukacji

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, ONZ 1948), Artykuł 26

1. Każdy człowiek ma prawo do nauki. Nauka jest bezpłatna, przynajmniej na 
stopniu podstawowym. Nauka podstawowa jest obowiązkowa. Oświata 
techniczna i zawodowa jest powszechnie dostępna, a studia wyższe są 
dostępne dla wszystkich na zasadzie równości w zależności od zalet 
osobistych.

2. Celem nauczania jest pełny rozwój osobowości ludzkiej i ugruntowanie 
poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności. Krzewi ono 
zrozumienie, tolerancję i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami 
rasowymi lub religijnymi; popiera działalność Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju. […] 



 

Monitoring i działania strażnicze

 systematyczne gromadzenie i upublicznianie informacji;

 przypominanie monitorowanym instytucjom, że są 
monitorowane;

 korzystanie z przysługujących praw (dostęp do informacji 
publicznej);

 jawność działań, rzetelność, kompleksowość;

 podstawowe kryterium oceny: zasada równości w dostępie do 
edukacji; partycypacja obywatelska.



 

Metody działania



 

EFS po raz pierwszy: 

 Luty 2008: analiza działań MEN finansowanych z EFS w 2008 roku: 

Można szacunkowo wyliczyć, że bez szkody dla jakości systemu edukacji 
dałoby się zaoszczędzić w 2008 roku co najmniej 90 milionów złotych, a w 
następnych latach nie mniej niż 350 milionów. Te środki można przeznaczyć na 
zadania, które nie zostały zaplanowane. Przykładowo:

- Na przygotowanie koncepcji i szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej na 
temat obniżenia wieku szkolnego.

- Na pilotaż nowoczesnych programów kształcenia nauczycieli w szkołach 
wyższych.

- Na realizację wniosków z badań PISA – podniesienie poziomu nauczania 
przedmiotów ogólnokształcących w szkołach zawodowych.



 

Matura ustna z języka polskiego...

Lipiec 2011: CKE zapowiada zmiany w maturze 
ustnej z języka polskiego od 2015 roku;

Sierpień: 
http://www.monitor.edu.pl/akcje/list-otwarty-w-
sprawie-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego.html

 

http://www.monitor.edu.pl/akcje/list-otwarty-w-sprawie-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego.html
http://www.monitor.edu.pl/akcje/list-otwarty-w-sprawie-matury-ustnej-z-jezyka-polskiego.html


 

...i EFS po raz drugi

Styczeń 2012: zaczynamy pierwszy projekt, poświęcony projektom systemowym w CKE. 

Problemy: 

 brak przejrzystości działań MEN i CKE dotyczących realizowanych projektów;

 brak informacji na temat kryteriów wyboru celów realizowanych w ramach projektu, 
szczegółowych kosztorysów, opisów podejmowanych działań;

 możliwość przeszacowania kosztów projektów;

 niejasne mechanizmy i procedury ewaluowania projektów w trakcie trwania;

 zbyt techniczny język, jakim pisane są projekty i raporty (nawet specjalistki i specjaliści od 
edukacji nie zawsze potrafią zrozumieć, o co chodzi).

 cele projektów systemowych formułowane są głównie na podstawie unijnych dokumentów 
strategicznych. 

 rezultaty projektu zawarte w jego opisie („błędne koło” projektu). 



 

EFS po raz trzeci: 

Priorytet III Wysoka Jakość Systemu Oświaty waha się od 
715 mln euro (2,8 mld zł) w wersji z 2015 r. do 1 mld euro 
(4 mld zł) w 2010-2012 r.

Działanie 3.2, Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych 
(głównie CKE) waha się od 66 mln euro (260 mln zł) w 
wersji z 2015 r. do 235,6 mln euro (940 mln zł) w 2010. 

(z analiz Alicji Bukowskiej-Maciejczuk)



 

EFS po raz trzeci: wrzesień 2014

Trzy projekty:

 Wdrożenie systemu informatycznego do e-oceniania (27 milionów 
złotych)

http://www.cke-efs.pl/course/view.php?id=61

 Pilotaż nowych egzaminów maturalnych (86 milionów złotych)

http://www.cke-efs.pl/course/view.php?id=46

 Budowa banków zadań (45 milionów złotych)

http://www.cke-efs.pl/course/view.php?id=66



 

Co robimy?

 analiza 3 wybranych projektów, realizowanych w ramach POKL, 
działanie "Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych";

 studium przypadku: analiza, na przykładach, związku między 
projektami systemowymi a trybem wprowadzania zmian w 
prawie oświatowym oraz związku między unijnymi 
mechanizmami finansowania a tworzeniem polityki oświatowej;

 monitoring matury 2015 (zmodyfikowanej w ramach jednego z 
badanych projektów).

Całość zebranych danych, analiz itp. stworzy rodzaj „raportu-
cienia” dla oficjalnych podsumowań.



 

Co robimy?
 gromadzenie dokumentacji ↔ strona Fundusze Unijne dla Oświaty (uzupełniana 

nierzadko po naszych interwencjach) 
 listy, listy, listy... 
 analizy
 felietony
 raporty z badań
 biuletyny
 kalendaria: 

http://www.monitor.edu.pl/analizy/kalendarium-zmian-w-podstawach-programowych-
i-egzaminach-a-planowanych-i-wprowadzanych-2008-14.html

 informacje „z dołu” - ze szkół, od nauczycielek i nauczycieli; 

http://www.monitor.edu.pl/biuletyn/monitoring-matury-2015-troche-o-tym-co-i-jak-robimy.
html
 współpraca z innymi organizacjami.

http://www.monitor.edu.pl/analizy/kalendarium-zmian-w-podstawach-programowych-i-egzaminach-a-planowanych-i-wprowadzanych-2008-14.html
http://www.monitor.edu.pl/analizy/kalendarium-zmian-w-podstawach-programowych-i-egzaminach-a-planowanych-i-wprowadzanych-2008-14.html
http://www.monitor.edu.pl/biuletyn/monitoring-matury-2015-troche-o-tym-co-i-jak-robimy.html
http://www.monitor.edu.pl/biuletyn/monitoring-matury-2015-troche-o-tym-co-i-jak-robimy.html


 

Co mamy? 

 strona-archiwum:

www.monitor.edu.pl
 biuletyny:  

http://www.monitor.edu.pl/biuletyn/2016/03/
 raporty własne 

http://www.monitor.edu.pl/raporty
 strona na facebooku

http://www.monitor.edu.pl/
http://www.monitor.edu.pl/biuletyn/2016/03/
http://www.monitor.edu.pl/raporty
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