
Szkolenie dla nauczycieli

Ocenianie kształtujące 

SKRYPT SZKOLENIOWY

Sejny, 2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” 
Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5.

Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-026/13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Spis treści

Wstęp..........................................................................................................................................3

Elementy oceniania kształtującego.............................................................................................4

Cele lekcji...............................................................................................................................5

Kryteria oceniania...................................................................................................................6

Ocena sumująca i kształtująca................................................................................................8

Budowanie atmosfery uczenia się poprzez pracę z uczniami i rodzicami............................10

Pytania kluczowe..................................................................................................................10

Pytania angażujące ucznia w lekcję......................................................................................12

Efektywna informacja zwrotna.............................................................................................13

Samoocena i ocena koleżeńska.............................................................................................16

Dziesięć zasad oceniania kształtującego...................................................................................17

Bibliografia:..............................................................................................................................21

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 „Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie sejneńskim” 
Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet III, Działanie 3.5.

Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-026/13
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Wstęp
Co  zrobić,  aby  zwiększyć  osiągnięcia  uczniów?  Jedną  z  metod  jest 

wprowadzenie zmian w systemie oceniania uczniów, wprowadzenie tzw. OCENIANIA 

KSZTAŁTUJĄCEGO.

 Ocenianie  kształtujące,  nazywane  także  "ocenianiem  pomagającym  się 

uczyć", jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków 

reformowania  oświaty.  Raport  Organizacji  Rozwoju  Gospodarczego  i  Współpracy 

(OECD)  z  2005  r.  dowodzi  skuteczności  tego  sposobu  oceniania  w  poprawie 

wyników nauczania, przygotowaniu do uczenia się przez całe życie i wyrównywaniu 

szans edukacyjnych.

W niniejszym opracowaniu znajdą Państwo materiały, które przybliżą, na czym 

polega ocenianie kształtujące i w jaki sposób wprowadzić je we własnej szkole.

Zapraszam do lektury
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Elementy oceniania kształtującego
Ocenianie kształtujące to złożona metoda pracy,  która wymaga odrzucenia 

wielu dotychczasowych praktyk, nauczenia się nowych i stosowania ich w świadomy 

sposób.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące:

1. rozpoczyna pracę nad lekcją od sformułowania jej celów i przekazania 

ich uczniom w zrozumiały sposób,

2. ustala wraz z uczniami kryteria oceniania, czyli  to, co będzie brał pod 

uwagę przy ocenie pracy ucznia,

3. rozróżnia funkcje oceny sumującej i kształtującej,

4. buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami,

5. potrafi formułować pytania kluczowe,

6. potrafi zadawać pytania angażujące ucznia w lekcję,

7.  stosuje efektywną informację zwrotną,

8. wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.
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Cele lekcji
Na etapie planowania lekcji nauczyciel powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: 

„Po co uczę tego moich uczniów?”. Kolejne pytania, które powinien sobie zadać:

o Do czego im się to przyda?

o Jak to wykorzystają w przyszłości?

o Co będą umieć po mojej lekcji?

o Co będą pamiętać z tej lekcji za kilka lat?

Odpowiedź,  że  dana  partia  materiału  należy  do  podstawy  programowej,  

to  zdecydowanie  zbyt  mało.  Nie  wzbudzi  to  w  uczniach  motywacji  do  nauki. 

Informacja o celu czyni  ucznia również  współodpowiedzialnym za jego osiąganie. 

Namawianie do współodpowiedzialności może wywołać u uczniów początkowo opór, 

pytania: „Po co nam cel lekcji? Ważne jest to, czego mamy nauczyć się do klasówki”. 

Z tego względu warto przemyśleć wcześniej odpowiedź i przeformułować cele w taki 

sposób, aby stały się one zrozumiałe dla uczniów.

Jak informować o celach? Można zapisać je na tablicy, podyktować uczniom, 

rozdać  kartki  do  wklejenia  do  zeszytu.  Można  zachęcić  uczniów  do 

przedyskutowania  w parach tego,  jak rozumieją to,  co przedstawił  im nauczyciel. 

Można  także  opracować  razem  z  uczniami  własną  metodę,  która  z  ich  punktu 

widzenia będzie najkorzystniejsza. 

Zakończenie  lekcji  powinno  być  przeznaczone  na  sprawdzenie,  czy 

zamierzony  cel  został  osiągnięty.  Można  to  zrobić  przy  pomocy  zdań 

podsumowujących:

o Dziś nauczyłem się …

o Zrozumiałem, że …

o Przypomniałem sobie, że …

o Zaskoczyło mnie, że …
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o Dziś osiągnąłem założony cel, gdyż …

Uczniowie  uzupełniają  zdania,  a  następnie  odczytują  je  głośno  lub  oddają 

nauczycielowi. Dzięki temu uzyskuje on informację, czy materiał został zrozumiany 

i  czy  może  przejść  do  omawiania  kolejnego  tematu.  Dobrą  metodą  jest  również 

podsumowująca  dyskusja  w  parach.  Uczniowie  mogą  wtedy  w  swobodniejszy 

sposób formułować swoje myśli.

Zapoznawanie uczniów z celami lekcji i weryfikowanie wiedzy w ich kontekście 

pozwala  zobaczyć  uczniom na ile  są  oddaleni  od  założonego celu.  To pomaga  

im odpowiednio rozłożyć wysiłek, daje poczucie,  że cel jest  czymś osiągalnym i,  

co najważniejsze, daje uczniowi poczucie, że już dużo się nauczył oraz że praca, 

jaką wkłada w uczenie się, przynosi efekty. 

Kryteria oceniania

Prof. Potworowski zaproponował tu określenie „na co będę zwracał uwagę”, 

które szybko zostało przekształcone w „nacobezu”. Nacobezu, czy inaczej kryteria 

oceniania, mają dwa aspekty. Po pierwsze, należy zawęzić/uszczegółowić cele lekcji 

tak,  aby  uczeń  wiedział,  czego  ma  się  nauczyć,  na  czym  szczególnie  się 

skoncentrować oraz jaki efekt jego pracy jest pożądany. Po drugie, należy określić 

kryteria również przed sprawdzianem czy pracą domową. 

Podając  bardzo  szczegółowe  kryteria  zawiera  się  z  uczniem  umowę 

dotyczącą tego, co podlega ocenie. Zarówno nauczycielowi, jak i uczniowi ułatwia to 

pracę. Dodatkowo uczniowie potrafią  precyzyjnie  wskazać zakres materiału,  który 

jest  dla  nich  niezrozumiały,  a  to  ułatwia  udzielenie  im pomocy.  A  jakie  korzyści 

przynosi uszczegóławianie kryteriów oceny przed sprawdzianem?
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Uczeń:

o czuje się bezpiecznie, wie, że nauczyciel nie zaskoczy go dodatkowym 

kryterium

o stara  się  zwracać  szczególną  uwagę  na  to,  co  nauczyciel  będzie 

oceniał

o wie, co powinno się znaleźć w jego pracy

o jest zainteresowany późniejszym komentarzem nauczyciela.

Nauczyciel:

o zastanawia  się  i  analizuje  sens  zadań  zadawanych  uczniom  na 

sprawdzianie lub pracy domowej

o dostosowuje zadania na sprawdzianie do podanych wcześniej uczniom 

kryteriów

o sprawdzając prace skupia się tylko na tym, co było zapowiedziane

o ocena jest sprawiedliwsza, uczniowie zgłaszają mniej skarg

Nacobezu może być opracowywane jedynie przez nauczyciela, ale mogą być 

w to włączaniu również uczniowie. Pytanie ich o to, co wg nich jest istotne w danym 

temacie, jest bardzo korzystne w procesie uczenia się. W ramach wspólnej pracy 

można poprosić uczniów o przygotowanie kilku wersji klasówki.

Sztywne trzymanie się określonych wcześniej kryteriów może sprawiać pewne 

trudności.  Przykładem  mogą  być  błędy  ortograficzne  w  klasówce  z  matematyki. 

Zgodnie  z  założeniami  oceniania  kształtującego  o  ile  coś  nie  zostało  ujęte 

w  kryteriach  –  konsekwentnie  nie  powinno  być  oceniane  czy  podkreślane  na 

czerwono.
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Ocena sumująca i kształtująca

Ocena  sumująca  ma znaczenie  przy  podsumowaniu  wiedzy  nabytej  przez 

ucznia  i  zwykle  ogranicza się  do stopnia.  Ocena kształtująca służy natomiast  do 

tego, aby uświadomił sobie co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę 

i jak się dalej może rozwijać. W ocenianiu kształtującym stosuje się obie formy ocen, 

jednak oceny sumujące nie są częste.

Oceny  sumujące  i  kształtujące  powinny  być  zdecydowanie  oddzielone  od 

siebie. Jak pokazują badania, gdy uczeń otrzymuje dwie oceny za jedną pracę – 

koncentruje się na ocenie sumującej, porównuje się z innymi kolegami, zastanawia 

się, czy został sprawiedliwie oceniony. Najlepiej, jeśli ocena kształtująca towarzyszy 

procesowi nauczania, a ocena sumująca stanowi diagnozę sytuacji końcowej. 

Uczniowie i ich rodzice, przyzwyczajeni do ocen sumujących, mogą czuć się 

zdezorientowani zmianą, mogą wywierać naciski, aby powrócić do ocen sumujących. 

Aby  uniknąć  trudności,  należy  poinformować  obie  strony  o  różnicach  między 

nauczaniem  sumującym  i  kształtującym,  wytłumaczyć,  że  wprowadzenie  ocen 

kształtujących pomoże w uczeniu się oraz ustalić z uczniami w jakich sytuacjach 

będą pojawiać się  poszczególne formy oceniania.  Ważne, żeby zmiany nie miały 

bardzo nagłego charakteru. 

Jak wprowadzić zmiany? Propozycje:

o Można  oceny  przesunąć  w  czasie.  Najpierw  ocena  kształtująca, 

a dopiero po pewnym czasie stopień (np. dla chętnych po kilku dniach 

daje się stopień za tę samą pracę).

o Można zapowiedzieć, które prace będą oceniane stopniem i przy nich 

stawiać jedynie stopień, bez komentarza. Korzystne jest wystawianie 

ocen sumujących za większe sprawdziany, a kształtujących – za prace, 

które służą lepszemu opanowaniu materiału.

o Po oddaniu  prac  można  poprosić  uczniów,  aby  sami  się  ocenili wg 

podanych kryteriów lub ocenili pracę kolegi i napisali do niej komentarz.

o
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o Można  dawać  stopnie,  jeśli  uczeń  wdrożył  zalecenia zawarte 

w recenzji.

Reforma sposobu oceniania powinna być poprzedzona rozmową z rodzicami, należy 

ich zachęcić do zadawania pytań i nagłaśniania wątpliwości. Podczas dyskusji mogą 

przydać  się  argumenty  zaczerpnięte  z  książki  „Motywacja  do  nauki”  (Martin  V. 

Covington i Karen Manheim Teel):

o „Wiele zasad obowiązujących w szkole zamienia proces nauki w wyścig, co  

oznacza  wprowadzenie  motywacji  niekoniecznie  do  nauki,  ale  do  

konkurowania z innymi.”

o „Pozytywna motywacja do uczenia się jest na ogół wewnętrzna, co oznacza,  

że nagrodą za powodzenie jakiegoś działania jest ono samo.”

o „Walka  o  oceny w szkole  jest  najbardziej  widocznym dowodem na to,  jak  

bardzo uczniowie n=angażują się w wyścig.”

o „Oceny cieszą się ogromnym zaufaniem zarówno rodzica, jak i pracowników  

wszelkich komisji kwalifikacyjnych.”

o „Badania wykazują, że  żaden inny czynnik nie przyczynia się w tak dużym  

stopniu do poczucia własne wartości ucznia, jako dobre świadectwo, żaden  

także  nie  działa  na  niego  tak  destrukcyjnie,  jak  złe  oceny  klasyfikacji  

końcowej.”

o „Zdobycie dobrych ocen może stać się bardziej istotne od samego procesu  

uczenia się.”

o „Stopnie mogą wywołać konflikt między uczniami i nauczycielem i wytworzyć  

atmosferę nieufności i podejrzliwości.”

o „System  oceniania  za  pomocą  stopni  może  zachęcać  uczniów  do  

oszukiwania, gdyż czują presję, by prześcigać innych za wszelką cenę.”

o „Oceny szkolne są bardzo subiektywne, czasami nie stawia się ich uczciwie 

lub ze słusznych pobudek.”
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Budowanie atmosfery uczenia się poprzez pracę z uczniami i rodzicami

Warto  poświęcić  czas  na  dyskusję  o  tym,  jak  uczniowie  się  uczą  i  co  im 

w  nauce  pomaga.  Atmosfera  sprzyjająca  uczeniu  się  przejawia  się  większym 

poczuciem  własnej  wartości  uczniów,  zaangażowaniem  w  proces  uczenia  się, 

samodzielnością, umiejętnością współpracy oraz świadomym uczeniem. 

Warto zauważyć, że rodzice często wzmacniają u uczniów postawę, że należy 

uczyć  się  dla  samej  oceny.  Po powrocie dziecka ze szkoły  pytają  zwykle:  „Jakie 

stopnie dzisiaj  dostałeś?”,  a  nie:  „Czego się  dziś  nauczyłeś?”.  Można spróbować 

przerwać tę taktykę samemu modelując inny sposób rozmowy o postępach dziecka. 

Lori Eliott (Davis School in Grinnell, Iowa, USA) stosuje prosty sposób informowania 

rodziców o osiągnięciach uczniów w szkole. Każde dziecko otrzymuje w piątek kartkę 

z nazwami wszystkich przedmiotów. Przy każdym przedmiocie znajduje się okienko, 

w którym dzieci  wpisują  1-2 zdania na temat tego,  czego w danym tygodniu  się 

nauczyły.  Nauczyciel  może  przejrzeć  uzupełnione  kartki,  dzięki  czemu  może 

monitorować  co  szczególnie  utkwiło  uczniom  w  pamięci,  a  następnie  oddaje  je 

dzieciom, żeby przekazali je rodzicom. 

Pytania kluczowe

Pytania kluczowe to pytania, które:

o pokazują uczniom szerszą perspektywę zagadnienia

o są ściśle związane z celem lekcji

o zawierają w sobie główną problematykę lekcji

o mają spowodować zainteresowanie ucznia tematem

o odpowiedź na te pytania uczeń powinien uzyskać podczas lekcji

Pytania kluczowe powinny:

o podkreślać cele uczenia i przyspieszać ich realizację

o wzbudzać chęć uzyskania odpowiedzi na pytanie

o

o angażować wszystkich uczniów, stawiać im wyzwanie
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o zachęcać  uczniów  do  samodzielnego  myślenia  i  poszukiwania 

odpowiedzi

o zachęcać do uzasadniania poglądów i sposobu rozumowania

Jak stworzyć dobre pytanie kluczowe?

o Jeszcze raz uzmysłowić sobie, jaki jest cel lekcji.

o Zastanowić się, jak ten cel łączy się z szerszą wiedzą o świecie.

o Pomyśleć,  jakie  pytanie  mogłoby zainteresować uczniów i  zachęcić  

ich do poszukiwania odpowiedzi.

Pytanie  kluczowe  może  dotyczyć  jednej  lub  lekcji,  a  nawet  całego  działu. 

Proces dochodzenia do odpowiedzi również może zajmować więcej niż jedną lekcję. 

Ważne,  żeby  uczniowie  byli  zaciekawieni,  żeby  utrzymywała  się  w  nich  chęć 

znalezienia odpowiedzi. Pytania kluczowe nie mogą mieć formy zamkniętej, to nie są 

pytania sprawdzające wiedzę uczniów. Pytanie kluczowe są po to,  aby uczniowie 

zastanowili  się  nad  nimi  i  chcieli  je  poznać.  Jednocześnie  nauczyciel  powinien 

obiecać, że wspólnie poszukają odpowiedzi.

Przykłady pytań kluczowych:

Historia: Dlaczego nie możemy zapomnieć o zagładzie Żydów?

Język niemiecki: W jaki sposób opowiesz o swoich wakacjach lub uzyskasz tę 

informację od innych osób?

Biologia: Jak myślicie, dlaczego w naszych domach rośliny doniczkowe często 

stoją na parapetach okien?

Język  polski:  Po  co  czytać  lektury,  skoro  mamy streszczenia?  Do  czego  

potrzebna nam wiedza o czasowniku? Jak rozpoznać baśń w tłumie innych  

opowieści? 
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Pytania angażujące ucznia w lekcję

Pytania, które zwykle padają na lekcji,  mają charakter zamknięty,  testowy,  

nie  wymagają szerszej  odpowiedzi.  Uczniowie  dostają  również niewiele  czasu do 

namysłu.  Często  nauczyciel,  zniechęcony  tym,  że  nikt  nie  zna  odpowiedzi,  sam 

odpowiada na pytanie. Uczniowie przyzwyczajają się do takie sytuacji, liczą na to, że 

ktoś inny zastanowi się i udzieli odpowiedzi.

Pytania są zwykle kierowane do tej samej grupy – przeważnie grupy uczniów 

zdolniejszych.  Dąży do uzyskania prawidłowej  odpowiedzi,  a  wywołanie  zdolnego 

ucznia daje mu największą szansę na jej otrzymanie.

W niektórych angielskich szkołach nauczyciel włącza lampkę tuż po zadaniu 

pytania. Lampka wyłącza się po  trzech minutach – i w ten sposób wyznacza czas na 

zastanowienie się nad odpowiedzią i udzielenie jej. Wydłużenie czasu oczekiwania 

na  odpowiedź jest  bardzo  korzystne.  Sama  idea  może  być  jednak  trudna  do 

wprowadzenia w życie w klasach, w których uczniowie bardzo szybko się zgłaszają, 

często  nawet  nie  znając  odpowiedzi  (co  dość  często  zdarza  się  w  młodszych 

klasach).  Z  tego  względu  zalecane  jest  również  eliminowanie  praktyki 

podnoszenia  rąk przez  uczniów.  Po  upływie  ustalonego  czasu  nauczyciel  pyta 

wyznaczoną przez siebie osobę. Nikt nie wie, kto zostanie zapytany, dlatego wszyscy 

zastanawiają  się  nad  odpowiedzią.  Co  więcej  -  dzięki  temu,  że  uczniowie  nie 

prześcigają  się  w  tym,  kto  pierwszy  się  wypowie,  można  stłumić  odruch 

konkurowania na rzecz współpracy.

Korzyści wynikające z wydłużenia czasu oczekiwania na odpowiedź (Rowe):

o odpowiedzi uczniów stają się dłuższe

o zmniejsza się liczba przypadków braku odpowiedzi

o odpowiadający uczniowie są bardziej pewni siebie

o uczniowie kwestionują lub udoskonalają odpowiedzi innych

o uczniowie proponują więcej alternatywnych rozwiązań
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Jakie inne trudności wiążą się z zadawaniem pytań na lekcji?

o za dużo pytań  zamkniętych  („Powiedzcie  mi,  czy  można  rozwiązać  

to równanie?”) lub pytań o fakty („W którym roku miała miejsce bitwa 

pod Grunwaldem?”)

o pytania niejasne lub retoryczne („Czy mógłbyś się uspokoić i zacząć  

uważać?”)

o niedopuszczanie do udzielenia nieprawidłowej odpowiedzi

Pytania zamknięte, o fakty i retoryczne zniechęcają do poszukiwania 

odpowiedzi!

Żeby  zachęcić  do  odpowiadania  i  zmniejszyć  napięcie  można  poprosić 

wcześniej o przedyskutowanie danej kwestii w parach.

Należy także nauczyć się reagować na błędne odpowiedzi – czasami warto za 

nie  nawet  podziękować,  ponieważ  dzięki  nim  można  zobrazować,  w  jaki  sposób 

dochodzimy czasem do mylnych wniosków.

Efektywna informacja zwrotna

Informacja  zwrotna  jest  dialogiem  nauczyciela  z  uczniem  mającym  pomóc 

uczniowi  

w uczeniu się.

Należy pamiętać o czterech niezbędnych elementach informacji zwrotnej:

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy uczniach

 odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej  pracy ze 

strony ucznia

 wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę

 wskazówki – w jakim kierunku powinien pracować dalej
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Należy pamiętać, że informacja zwrotna nie jest oceną ucznia, tylko oceną 

efektów jego pracy. Należy zrównoważyć ilość pozytywów i negatywów, jakie się 

dostrzega. Uczeń nie przyjmie komentarza, który będzie skoncentrowany wyłącznie 

na jego błędach. Uczeń musi mieć również świadomość, że nauczyciel go akceptuje, 

jest życzliwy i zależy mu na współpracy. Nauczy się nie bać krytyki, jeśli zauważy, że 

jest  ona pomocna,  konstruktywna.  Aby spełniać ten warunek,  informacja  zwrotna 

powinna być jasna i konkretna.

Kolejnym  warunkiem,  jaki  musi  spełniać  informacja  zwrotna,  jest  ścisły 

związek z bacobezu, z kryteriami, jakie wcześniej zostały ustalone w porozumieniu 

z uczniami. Co więcej, żeby informacja zwrotna dawała szanse na modyfikację, musi 

być dawana  w trakcie procesu uczenia się,  a nie na koniec. Poprawiona przez 

ucznia praca powinna być ponownie sprawdzona i do niej powtórnie należy ułożyć 

informację zwrotną. 

Pomysły, jak przekazywać informację zwrotną uczniom:

 różne kolory długopisu dla każdego elementu informacji zwrotnej

 uczniowie  zostawiają  w  pracy  określone  miejsce  na  komentarz  od 

nauczyciela

 informacja zwrotna w formie tabeli, którą można wkleić do zeszytu

 umowne znaki i komentarz przy nacobezcu do pracy

 uczniowie zapisują jedynie lewą stronę zeszytu, prawa zostaje wolna  

dla komentarzy nauczyciela lub oceny koleżeńskiej.

Sprawdź,  czy napisana przez Ciebie informacja zwrotna zawiera wszystkie 

niezbędne elementy:

1. Czy napisałaś/eś na początku jakąś pochwałę, komplement?

2. Czy zwracałaś/eś się do ucznia po imieniu?

3. Czy Twój komentarz dotyczył pracy ucznia (a nie samego ucznia)?

4. Czy w Twojej ocenie jest więcej uwag pozytywnych czy negatywnych?

5. Czy  do  każdej  krytycznej  uwagi  dodałeś/aś  sugestię  jak  powinna 

wyglądać prawidłowa odpowiedź?
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6. Czy zrobiłaś/eś ogólną uwagę pomagającą w przyszłości w osiągnięciu 

lepszych rezultatów?

7. Czy  zadałeś/aś  uczniowi  pytanie  zachęcające  go  do  refleksji  nad 

wykonaną pracą?

8. Czy w swoich komentarzach do pracy ucznia użyłaś/eś języka dla niego 

zrozumiałego?

9. Czy każdy Twój komentarz został dostatecznie wyjaśniony?

10.Czy  zasugerowałaś/eś  uczniowi,  w  jakim  kierunku  powinien  dalej 

pracować?

11.Czy zaoferowałaś/eś uczniowi pomoc w pokonaniu trudności i poprawie 

jego pracy?

12.Czy zaproponowałaś/eś uczniowi  (w razie  wątpliwości  z jego strony) 

przedyskutowanie i omówienie Twoich komentarzy?

13.Czy zrobiłaś/eś podsumowanie swoich uwag?

Jeśli udzieliłaś/eś mniej niż 10 pozytywnych odpowiedzi – należy popracować 

jeszcze nad informacją zwrotną.
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Samoocena i ocena koleżeńska

Wzajemne recenzowanie  prac  ma dwojaki  sens:  uczniowie  z  jednej  strony 

empatycznie  podchodzą  do  oceny,  ponieważ  sami  przed  chwilą  rozwiązywali  to 

samo  zadanie,  z  drugiej  strony  uczą  się  –  stosują  kryteria  oceniania,  ćwiczą 

umiejętności dawania informacji zwrotnej.

Jeśli uczeń sam potrafi ocenić ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby 

osiągnąć wyznaczony cel – pomaga mu to w procesie uczenia się i sprawia, że jest 

aktywnym, świadomym uczestnikiem tego procesu.
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Dziesięć zasad oceniania kształtującego
Ocenianie kształtujące: 

 jest ściśle powiązane ze skutecznym planowaniem,

 uwzględnia to, w jaki sposób uczniowie się uczą,

 jest istotne podczas realizacji całego procesu dydaktycznego - od planowania 

po końcową ocenę osiągnięć,

 jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki,

 buduje indywidualne relacje nauczyciel - uczeń,

 wpływa na motywację ucznia,

 wymaga  -  już  na  etapie  planowania  -  precyzyjnego  określenia  kryteriów 

sukcesu (nacobezu), 

 daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoją pracę i w 

jaki sposób mogą się rozwijać,

 uczy oceny koleżeńskiej i samooceny,

 jest właściwe na każdym etapie kształcenia i w stosunku do każdego ucznia - 

niezależnie od jego poziomu osiągnięć.

Zasada 1 

Ocenianie  kształtujące  powinno  być  powiązane  z  dobrym  planowaniem 

nauczania  

i uczenia się.

Nauczyciel  planując  lekcję,  przede  wszystkim  określa  jej  cele  i  kryteria 

oceniania.  Przekazuje  je  uczniom i  ściśle  się  do  nich  stosuje.  Zaplanowany  jest  

również  sposób  przekazywania  uczniom  informacji  zwrotnej  na  temat  ich  pracy. 

Informacja ta zawiera cztery elementy:

 co uczeń zrobił dobrze,

 co należy poprawić,

 jak należy poprawić,

 wskazówki, jak uczeń ma się daje rozwijać. 
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Taka informacja pomaga uczniowi  uczyć  się  i  pozwala  mu być  aktywnym  

i odpowiedzialnym uczestnikiem własnego procesu uczenia się. 

Zasada 2 

Ocenianie kształtujące koncentruje się na tym,  w jaki  sposób uczniowie się 

uczą.

Nauczyciel uzyskuje od uczniów informację na temat tego, co pomaga im się 

uczyć  i  planuje  lekcje  z  uwzględnieniem  tych  informacji.  Uczniowie  są  równie 

świadomi tego, czego, jak i tego, jak się uczą. I nauczyciel i uczniowie koncentrują 

się na procesie, a nie na samym wyniku końcowym

Zasada 3 

Ocenianie  kształtujące  jest  istotne  podczas  realizacji  całego  procesu 

dydaktycznego - od planowania po ocenę osiągnięć.

Informacja zwrotna - przekazywana uczniom przez nauczyciela - jest stałym 

elementem procesu nauczania. Dzięki niej uczniowie mogą na bieżąco poprawiać  

i  doskonalić  swoją  pracę  i  -  w  konsekwencji  -  osiągają  lepsze  efekty  i  wyniki 

nauczania.

Zasada 4 

Ocenianie kształtujące jest zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki.

Nauczyciel  stosujący  ocenianie  kształtujące  planuje,  obserwuje  proces 

uczenia się, analizuje i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego 

wynikach, przekazuje uczniom informację zwrotną dotyczącą ich pracy i osiągnięć. 

Uczy również uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej. To niezbędne umiejętności 

skutecznego nauczania. 

Zasada 5 

Ocenianie kształtujące buduje indywidualne relacje nauczyciela z uczniem.

Nauczyciel zdaje sobie sprawę, jaki wpływ na ucznia, jego wiarę we własne 

siły i zapał mają przekazywane przez niego komentarze, oceny i opinie. Informacje 

zwrotne kierowane do ucznia mają charakter indywidualny, są konstruktywne 
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i  dotyczą  nie  osoby,  lecz  rezultatów  jej  pracy.  Dzięki  stosowaniu  oceniania 

kształtującego nauczyciel  zawiera z uczniem indywidualny kontrakt,  który pomaga 

mu się uczyć.

Zasada 6

Ocenianie kształtujące motywuje uczniów do nauki.

Wbrew obiegowym sądom porównywanie osiągnięć poszczególnych uczniów 

z  osiągnięciami  ich  kolegów  oraz  tworzenie  wszelkiego  rodzaju  rankingów  nie 

motywuje,  lecz  często  zniechęca  do  uczenia  się.  Ocenianie  skupiające  się  na 

postępach i osiągnięciach, a nie na podkreślaniu niepowodzeń, zachęca uczniów do 

nauki. Ocenianie chroni autonomię ucznia, dostarcza mu konstruktywnej informacji 

zwrotnej, w efekcie - ułatwia mu kierowanie własną nauką.

Zasada 7 

Ocenianie  kształtujące  wymaga  już  na  etapie  planowania  precyzyjnego 

określenia kryteriów sukcesu (nacobezu).  

Nauczyciel  planuje kryteria  sukcesu i  przekazuje je uczniom.  Dotyczą one 

każdej  szkolnej  aktywności.  Są  podawane  do  każdej  lekcji,  sprawdzianu,  pracy 

domowej  i  pracy podczas lekcji.  Kryteria  sukcesu powinny być  podane w języku 

zrozumiałym dla ucznia tak, aby mogły służyć też samoocenie i ocenie koleżeńskiej. 

Nauczyciel oceniając pracę ucznia, konsekwentnie zwraca uwagę tylko na nacobezu, 

czyli na to, co wcześniej ustalił z uczniami.  

Zasada 8 

Uczniowie  otrzymują  konstruktywne  wskazówki,  jak  mogą  poprawić  swoją 

pracę i w jaki sposób mogą się rozwijać,

Uczniom potrzebne są informacje i wskazówki, by mogli zaplanować następny 

krok  w  uczeniu  się.  Nauczyciel  wskazuje  silne  strony  ucznia  i  doradza,  jak  je 

rozwijać; wyraźnie i konstruktywnie informuje o stronach słabych i o tym, jak można 

je eliminować; stwarza uczniom możliwość poprawienia własnej pracy.
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Zasada 9

Ocenianie kształtujące powinno rozwijać uczniowską zdolność do samooceny 

tak, by służyło refleksji i samodzielnemu decydowaniu o własnej nauce.

Samodzielny uczeń potrafi  kształtować swój  proces uczenia się:  zdobywać 

nowe  umiejętności  i  wiedzę  oraz  zaplanować  dalsze  etapy  nauki.  Droga  do 

samodzielności  prowadzi  przez  rozwijanie  umiejętności  samooceny.  Nauczyciel 

zachęca do niej i wyposaża ucznia w stosowne umiejętności

Zasada 10

Ocenianie  kształtujące  jest  właściwe  na  każdym  etapie  kształcenia 

i w stosunku do każdego ucznia, niezależnie od jego poziomu osiągnięć.

Ocenianie  kształtujące można stosować  na wszystkich  polach nauczania  - 

począwszy od nauczania początkowego aż do nauki na wyższej uczelni. Nauczyciel 

zauważa i docenia osiągnięcia uczniów i umożliwia każdemu z nich osiągnięcia na 

najwyższym dostępnym dla niego poziomie. 
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„Elementy  oceniania  kształtującego”  –  portal  internetowy  Centrum  Edukacji 

Obywatelskiej

Materiały  szkoleniowe  do  Kursu  Akademii  SUS  „Lider  oceniania  kształtującego  

w szkole”: moduły 1-5.
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