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Na początek…

W prezentacji wykorzystano rysunki Danuty Sterny ogólnodostępne na stronach internetowych.



Pamokos uždavinį sudaro:
Sąlygos Mokinių veikla Tos veiklos rezultatas

Rezultato pamatavimo kriterijai





Praca z celami

temat lekcji cel lekcji
 Zastanowić się, po co tego uczę? Co moi

uczniowie już na ten temat wiedzą?

 Zaplanować, dokąd się zmierza i co się  

chce osiągnąć.

 Podzielić się „tajemnicą” celów z   

uczniami.

 Monitorować osiąganie celów podczas 
lekcji.

 Sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte.





Cele zajęć:

Poznamy:

 definicję Oceniania Kształtującego (dalej OK)

 5 strategii OK. 

Zachęcimy do:

 wprowadzania OK na lekcjach języka 
polskiego,

 do budowania na lekcjach atmosfery 
sprzyjającej uczeniu się.



Ocenianie kształtujące – ocenianie, które 
pomaga się uczyć, a nauczycielowi 
pomaga organizować proces 
dydaktyczny.

 Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu 
przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania 
informacji, które pozwolą rozpoznać, jak 
przebiega proces uczenia się, aby:

 nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie,

 uczeń otrzymywał informację zwrotną 
pomagającą mu się uczyć.





Pierwsza strategia OK

Ustalenie, na co będziemy 
zwracać uwagę przy 
ocenianiu. Określenie -
faktów, dowodów, które 
pokażą nauczycielowi i 
uczniowi, czy cel lekcji 
został osiągnięty.
Strategia pierwsza w języku ucznia:

„Lepiej się uczę, jeśli wiem, po co

i czego mam się nauczyć”.





TEMAT: Świat przedstawiony w 
utworze literackim

ZADANIE: 

na dzisiejszych zajęciach, pracując 
indywidualnie i w parze, poznasz elementy 
świata przedstawionego, odnajdziesz je w 
przeczytanej lekturze i zaprezentujesz 
kolegom w klasie.



NaCoBeZu?
(Kryteria oceny, wymagania)
 W karcie pracy Świat przedstawiony: 

 podasz określenie czasu akcji i nazwiesz, jaki jest czas akcji wybranego tekstu, 
podasz jeden przykład potwierdzający;

 podasz definicję oraz co najmniej jedną informację na temat miejsca akcji;

 wymienisz głównego bohatera, a także drugoplanowych bohaterów utworu;

 dasz ocenę zachowania bądź postawie wybranego bohatera ( jego wartości 
pozytywne/negatywne, kształtujące go sytuacje i okoliczności mające wpływ 
na zmiany jakie zachodzą),

 jednym zdaniem napiszesz, co jest tematem utworu, o czym on opowiada.

 Wyniki pracy omówisz w parze i zaprezentujesz klasie.



Karta pracy





Dlaczego ta praca jest dobra?





Korzyść z NACOBEZU
 DLA NAUCZYCIELA

- dokładnie wiem, dokąd 
zmierzam i mam pomysł, 
jak to sprawdzić.

–porządkuję i kontroluję 
proces nauczania.

–wzmacniam motywację 
uczniów.

–blisko współpracuję z 
uczniami.

Uczniowie sobie cenią je i 
domagają się od 
nauczyciela, przede 
wszystkim kryteriów do 
sprawdzianu, ale też do 
lekcji.

 DLA UCZNIA

 Uczeń wie, czego ma się 
nauczyć.

 Uczeń zna kryteria dobrze 
wykonanej pracy.

 Uczeń może brać udział w 
tworzeniu kryteriów.

 Uczeń sam może 
sprawdzić, czy prawidłowo 
wykonał pracę.

 Wzrasta odpowiedzialność 
ucznia za jego proces 
uczenia się.

 Dlatego kryteria są 
najbardziej pożądanym 
przez uczniów narzędziem 
OK.



Druga strategia OK

Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań, 

dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą.



Techniki pozyskiwania informacji:

*Karty ABCD       

*Zdania podsumowujące

*Światła

*Pytania uczniów

*Pytania kluczowe



 Zielone – wiem co się kryje za tymi hasłami, nie 
potrzebuję rozmowy na temat znaczenia tych 
pojęć.

 Żółte – chciałabym/chciałbym przedyskutować 
ich znaczenie

 Czerwone – nie wiem, co kryje się pod tymi 
hasłami.

 DOKOŃCZENIE ZDAŃ:

 -DZIŚ NAUCZYŁEM/NAUCZYŁAM SIĘ...

 -ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM, ŻE...

 -PRZYPOMNIAŁO MI SIĘ, ŻE....

 -ZASKOCZYŁO MNIE, ŻE...



Techniki zadawania pytań



Pytania na 
myślenie 

 I. Wiedza: przypomnij, wymień 

 II. Rozumienie: wytłumacz, opisz, zilustruj

 III. Stosowanie: wybierz, rozwiąż, zastosuj 

 IV. Analiza: opisz strukturę i znajdź wzory 

 V. Synteza: uogólnij, podsumuj, zaprojektuj

 VI. Ewaluacja: sformułuj opinie na 
podstawie uzasadnionych argumentów.



Pytania kluczowe



Trzecia strategia OK

Prawidłowa informacja 
zwrotna powinna 
zawierać cztery 
elementy:

 1. Co uczeń zrobił dobrze.

 2. Co należy poprawić.

 3. Jak należy poprawić.

 4. Jak uczeń ma się dalej 

rozwijać.



Przykład





Informacja zwrotna nauczycielki



Informacja zwrotna w postaci 
tabeli



Ocenianie kształtujące a
ocenianie sumujące



Informacja zwrotna powinna:



Trudności związane z 
informacją zwrotną 

 Czasochłonność i pracochłonność

 Rozdzielenie oceny kształtującej od sumującej

 Niemożność podania pełnej informacji zwrotnej do bardzo 

słabej pracy ucznia

 Uczniowie z niej nie korzystają

 Przyzwyczajenie rodziców i uczniów do ocen

 Niechęć uczniów do poprawy pracy

 Uczniowie „dobrzy” pozbawiani są nagrody

 Trzymanie się kryteriów sukcesu

 Przyjęty przez szkołę system oceniania

 Nie widać szybkich efektów.



Uczenie się jest procesem 
społecznym



Czwarta strategia OK

Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie 
ze swojej wiedzy i umiejętności.

 Dzięki pracy w 
zespole uczniowie 
uczą się od siebie 
nawzajem, a przede 
wszystkim uczą się 
współpracy, której 
bardzo będą 
potrzebowali w 
dorosłym życiu.



Zasady oceny 
koleżeńskiej

 Ustalone nacobezu

 Ocena pracy, a nie 
osoby

 Forma informacji 
zwrotnej

 Wzajemność



Piąta strategia OK

Wspomaganie uczniów, by stali się

autorami procesu własnego uczenia się.

Dla ucznia:

Lepiej się uczę, jeśli jestem

świadomy i odpowiedzialny 

za swój proces uczenia się.



„Uczmy” rodziców OK stopniowo, 
żeby się z nim oswajali i dostrzegli 
jego wartość.

 Wciągnięcie 
rodziców we 
współpracę polega 
na poszukiwaniu 
punktów wspólnych, 
odnoszących się do 
edukacji dziecka.

Rodzic nie powinien być zepchnięty na pozycję kontrolera tylko  

wspierać dziecko poprzez mądre motywowanie w domu. 



SAMOOCENA

Uczeń na podstawie podanego NACOBEZU 

samodzielnie ocenia, ile się nauczył i ile musi się 

jeszcze uczyć, aby osiągnąć wyznaczony cel. 

Pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z 

niego aktywnego uczestnika tego procesu.



Pytanie: 
Których elementów OK używa nauczyciel tworząc 
atmosferę sprzyjającą uczeniu się na swoich 
lekcjach?





Elementy OK 

Co robi nauczyciel?

 Określa cele lekcji i formułuje je w języku 
ucznia;

 Ustala z uczniami kryteria oceniania 
(nacobezu);

 Rozróżnia funkcje oceny sumującej i 
kształtującej;

 Buduje atmosferę uczenia się;

 Formułuje pytania kluczowe;

 Stosuje efektywną informację zwrotną;

 Wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.



Uogólniając:
Czy warto wprowadzać OK? 
Dlaczego?
Co sprawia kłopoty?



 TAM, KAD BŪTŲ PADARYTA PAŽANGA,

TURIME STEBĖTI IR Į(SI)VERTINTI SAVO

PASTANGAS.

 O PASTANGŲ GALIA SUKURIA

PRIELAIDAS AUGIMO MĄSTYSENAI
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