Zestaw wymagań minimalnych określających jakość egzaminów
Stowarzyszenia ALTE

Opracowywanie materiałów egzaminacyjnych
1. Jasno określone są: cel egzaminu, jego przeznaczenie i grupa
użytkowników, do której jest on skierowany.
2. Egzamin jest oparty na jasno określonej podstawie teoretycznej, np. na
modelu kompetencji komunikacyjnej.
3. Kryteria doboru i kwalifikacje kadry, a także ekspertów i konsultantów
uczestniczących w opracowywaniu egzaminów, są jasno określone.
4. Poszczególne wersje danego egzaminu są porównywalne i spójne co do
treści, sposobu oceniania, punktacji i przedziałów ocen.
5. W przypadku, gdy egzamin odnoszony jest do zewnętrznego systemu
poziomów (np. Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego),
możliwe jest przedstawienie uzasadnienia wiarygodności

takiego

odniesienia.

Przeprowadzanie egzaminów
6. Centra egzaminacyjne wybierane są według jasno określonych, publicznie
dostępnych kryteriów i procedur.
7. Materiały egzaminacyjne dostarczane są do autoryzowanych centrów
egzaminacyjnych w sposób zapewniający ich bezpieczny transport oraz
dotarcie na miejsce na czas i w należytym stanie, obieg wszystkich
dokumentów
gwarantowana.
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przejrzysty,

a

poufność

wszystkich
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8. Przeprowadzanie egzaminu zabezpieczane jest odpowiednim systemem
komunikacji awaryjnej (telefon, Internet itp.).
9. Dane dotyczące wyników egzaminu, ocen i certyfikatów są odpowiednio
chronione, zgodnie z wymogami lokalnych zasad ochrony danych, a
zdający są informowani o przysługujących im prawach dostępu do tych
danych.
10. Procedury przeprowadzania egzaminów uwzględniają zdających o
specjalnych potrzebach (niepełnosprawnych).

Ocenianie i punktacja

11. System i sposób sprawdzania i punktacji jest odpowiednio rzetelny i
precyzyjny, stosownie do celu i charakteru egzaminu.
12. Zasady określania rzetelności oceniania wypowiedzi pisemnych i ustnych
są jasne i udokumentowane, a dane dotyczące jakości pracy oceniających
są gromadzone i analizowane.

Analiza testów
13. Gromadzone i analizowane są dane dotyczące odpowiedniego i
reprezentatywnego wyboru zdających – w celu upewnienia się, że ich
osiągnięcia są wyłącznie wynikiem umiejętności okazanych podczas
egzaminu, a nie czynników zewnętrznych, takich jak język ojczysty, płeć,
wiek czy pochodzenie etniczne.
14. Dane dotyczące analizy egzaminu na poziomie jednostek testujących
oraz

zadań

(poziom

trudności,

wartość

różnicująca,

rzetelność,

standardowe odchylenie) są gromadzone i analizowane na podstawie
odpowiedniej próby zdających.

Komunikacja
15. Wyniki egzaminu przekazywane są centrom egzaminacyjnym i zdającym
w sposób czytelny i sprawny.
16. Informacje na temat właściwego kontekstu, celu i sposobu korzystania z
egzaminu, jak również specyfikacja jego treści i dane dotyczące
rzetelności pomiaru dostępne są dla wszystkich zainteresowanych.
17. Wyniki egzaminu opatrzone są informacją na temat sposobów ich
interpretacji i zastosowania.
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