
 

 
 

Nasza szkoła uczestniczy w programie „Szkoły 
uczącej się". Jest to program prowadzony przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko - 
Amerykańską Fundację Wolności. 

 
 
Uczestniczą w nim szkoły aktywne, odważne i zdecydowane przeprowadzić skuteczne zmiany, 

które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania. 
 

Publiczne Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żelistrzewie w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło do 

pilotażowego programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ocenianie kształtujące w szkole uczącej się”, 

którego głównym celem było zapoznanie z ideą i zasadami oceniania kształtującego oraz wprowadzanie tego 

sposobu oceniania w codziennej pracy ucznia, nauczyciela oraz rodziców. 

 

W programie uczestniczy jedna z klas gimnazjalnych, która jest zespołem, sprawiającym spore problemy 

wychowawcze. W klasie tej mamy do czynienia  z niewłaściwymi postawami uczniów, dezorganizującymi 

pracę na zajęciach lekcyjnych i poza nimi, 

W związku z tym zwołano zebranie nadzwyczajne dla rodziców uczniów tej klasy. podczas którego 

omówiono sytuację wychowawczo-edukacyjną, przypomniano, że przystąpiła ona do programu  oceniania 

kształtującego, który miał pomóc uczniom w opanowaniu treści, niestety nie wykorzystywali możliwości, a 

wręcz przeciwnie nie byli nimi zainteresowani. 

Następnie omówiono problemy, głównie wychowawcze, zachodzące w tej klasie i zastanawiano się, jak  im 

zaradzić. 

 

Podczas tego zebrania ustalono następujące procedury: 

1. Codzienna rozmowa z dzieckiem np.  dowiedzenie  się, czego się nowego nauczyło? 

2. Przeglądanie zeszytów na koniec dnia. 

3. Raz w tygodniu kontakt z wychowawcą lub rozmowa telefoniczna w każdy czwartek w godzinach 10.45- 

11.30 

4. Konsekwencja w działaniu. 

 Procedury te wpłynęły na poprawę zachowania uczniów i dyscyplinę podczas zajęć. 

 

Nauczyciele wykonywali zadania, wynikające z uczestnictwa w programie. O podjętych działaniach na 

początku roku szkolnego poinformowani zostali uczniowie oraz ich rodzice, którzy mogli wyrazić własną 

opinię na temat wprowadzanego programu. Ponadto dwoje nauczycieli uczestniczyło w kursie internetowym 

„ Lider oceniania kształtującego w szkole”. W trakcie trwania kursu liderzy organizowali spotkania rad 

pedagogicznych, na których zapoznawali nauczycieli z poszczególnymi modułami i materiałami 

szkoleniowymi. Wyznaczeni nauczyciele uczestniczyli również w szkoleniach, dotyczących oceniania 

kształtującego oraz procedury SUS. Szkolenia te były szczególnie ważne ze względu na uczestnictwo 

nauczycieli z innych szkól, stały się doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wyciągnięcia wniosków do 

własnej pracy. 

 

Przypomnienie,  jak wyglądała nasza SUS-owska droga: 
 

Dwa lata temu zaczęliśmy stosować wybrane elementy oceniania kształtującego (ok) na lekcjach. 

 Formułowaliśmy cele w języku zrozumiałym dla ucznia, pod koniec lekcji sprawdzaliśmy, czy cel został 

osiągnięty. Zadawaliśmy pytania kluczowe oraz podawaliśmy nacobezu ( na co będę zwracać uwagę na  

sprawdzianie.) 
Nacobezu jest doskonałą informacją, co konkretnie będzie podlegało ocenie. Jest ono podawane z 



odpowiednim wyprzedzeniem przed sprawdzianami i pracami 

klasowymi, uczy jak wybierać najważniejsze informacje z określonej 

partii materiału. 

 

Nauczyciele próbowali się też zmierzyć z najistotniejszym elementem 

oceniania kształtującego - oceną kształtującą, która służy do tego, aby 

uczeń uświadomił sobie, co zrobił dobrze, a co źle i jak może poprawić 

swoją pracę. 
 
Ocena kształtująca różni się zasadniczo od oceny sumującej ( stopnia; 

oceny, która obecnie funkcjonuje w szkole) tym, że zamiast cyfry, uczeń, 

otrzymuje szczegółową słowną lub pisemną informację. 

 

Informacja zwrotna (IZ) jest dialogiem nauczyciela z uczniem 

mającym pomóc uczniowi w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę komentarza pisemnego lub 

ustnego do pracy ucznia. 

 Powinniśmy pamiętać o niezbędnych czterech elementach informacji zwrotnej : 

- wyszczególnienie i docenienie pozytywnych stron pracy ucznia 

- odnotowanie tego, co wymaga poprawienia 

- wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić swoją pracę 

- wskazówki , w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej   

 

Ocena koleżeńska i samoocena. 

Ocenianie kształtujące jest nauczaniem wspomagającym uczniów w ich procesie uczenia się. Między innymi 

oznacza to, że duża część odpowiedzialności za uczenie się spoczywa na uczniu. W ocenianiu kształtującym 

szukamy sposobów na to, aby uczniowie tę odpowiedzialność chcieli przejąć. Pomocne może być 

ograniczenie roli nauczyciela w ocenianiu prac uczniów i zachęcenie uczniów do oceny koleżeńskiej i 

samooceny. 

W szkole zwykle ściśle są określone role jakie pełni nauczyciel i uczeń. Nauczyciel ma obowiązek ucznia 

nauczyć, a uczeń jest odbiorcą wiedzy przekazywanej. 

 

Tak oto rozpoczęliśmy realizację projektu, odbyło się wiele szkoleń rady pedagogicznej oraz spotkań z  

liderami. Analizowaliśmy mocne i słabe strony naszej pracy, wdrażaliśmy ocenianie kształtujące, mając też 

na celu zaangażowanie jak największej liczby nauczycieli. 

 Samodzielnie wybraliśmy cele : 

1. Nauczyciele stosują wybrane elementy oceniania kształtującego. 

2. Rodzice w większym stopniu współpracują ze szkołą. 

Określiliśmy wskaźniki, których pomiar miał za zadanie kontrolować realizację zadań i podjęliśmy 

odpowiednie działania, aby osiągnąć sukces. 
 
Nadszedł czas, żeby zaprezentować pracę naszej szkoły i  podsumować naszą pracę. 

 

Jest wśród nas wielu, którzy świadomie myślą o procesie nauczania, stawiają na pierwszym miejscu  ucznia i 

jego osiągnięcia i ta grupa wdraża skuteczne metody nauczania, do których należy ocenianie kształtujące. 

Widzimy efekty naszej pracy, dostrzegają je też rodzice, którzy zwracają uwagę na przydatność oceniania 

kształtującego. Uczniowie lubią nowoczesne techniki pracy z uczniem.   
 
Dostrzegamy, że rodzice z większym entuzjazmem włączają się w pilotowanie nauki swoich dzieci, 

ponieważ  również wiedzą, z czego odpytać dziecko np. przed sprawdzianem. W ten sposób udało nam się 

chociaż częściowo zaangażować większe grono rodziców w proces nauczania. 

Jest to dla nas bardzo ważne, gdyż coraz większa liczba takich rodziców sprawia, iż współodpowiedzialność 

za funkcjonowanie szkoły, budowanie jej wizerunku w środowisku rozkłada się na kilka podmiotów. 

 

Ewa Ziemniak 

Wykorzystano materiały ze strony www.ceo.org.pl 
 

 

http://www.ceo.org.pl/


 

 

 


