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Szanowny 

Dziękuję za to, że zgodziłeś się ocenić załączony Egzamin Pisemny. Egzamin ten stanowi część 

egzaminu na CTA. 

Numer referencyjny kandydata: 

▪ Twoja ocena powinna opierać się na wskazówkach, kluczowych kompetencjach  

w danej dziedzinie oraz skalach punktowych oceny Egzaminu Pisemnego. Zostały one 

załączone do tego listu. Stanowią kopię informacji zawartych w aktualnym Podręczniku 

szkolenia  i egzaminowania EATA.  

▪ Proszę skontaktuj się ze mną, kiedy ukończysz ocenianie, ale zanim napiszesz swój 

raport, i poinformuj mnie o twojej decyzji odnośnie tego czy kandydat zdał czy zostaje 

odroczony. 

▪ Twoja pisemna ocena powinna zawierać datę, jasne stwierdzenie tego czy kandydat zdał 

czy został odroczony, ogólną liczbę zdobytych punktów i liczbę punktów uzyskanych 

w każdej części (A-D). 

▪ Jeżeli kandydat wybrał anonimowy proces oceny, proszę, abyś napisał swoją ocenę na 

papierze uniemożliwiającym zidentyfikowanie cię. Nie podpisuj się. Umieść numer 

referencyjny kandydata na swojej ocenie i odeślij ją do mnie. 

▪ Jeżeli kandydat wybrał otwarty (a nie anonimowy) proces oceny, proszę, abyś napisał 

swoją ocenę na pozwalającym cię zidentyfikować papierze i podpisał się pod nią. 

Umieść numer referencyjny kandydata na swojej ocenie i odeślij ją do mnie. Po 

otrzymaniu oceny podam ci nazwisko kandydata. 

▪ Proszę, abyś w samym Egzaminie Pisemnym nic nie zaznaczał. 

▪ Proszę, abyś odesłał do mnie swoją Ewaluację drogą mailową (jedna kopia pdf) lub 

pocztą (dwie kopie) w uzgodnionym terminie lub w ciągu miesiąca od daty widniejącej 

na tym liście.  

▪ Proszę, żebyś wypełnił i odesłał do mnie załączony wniosek o zapłatę, abyś mógł ją 

otrzymać. 

▪ NIE odsyłaj Egzaminu Pisemnego. Proszę, abyś go podarł/zniszczył/usunął w ciągu 6 

miesięcy od daty widniejącej na twojej Ewaluacji. 

Jeżeli jest to pierwszy Egzamin Pisemny na CTA, który oceniasz, proszę, byś wziął pod uwagę 

to, że musisz być superwizowany przez doświadczonego TSTA. Jesteś odpowiedzialny za 

wypełnienie tego kontraktu. Chodzi o to, by wspierać cię w czasie sprawdzania pierwszego 

egzaminu oraz chronić kandydatów i system egzaminacyjny. 

Jestem wdzięczny za to, że poświęciłeś swój czas i energię. 

Z poważaniem 

Koordynator Grupy Językowej 


