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OSOBA PROWADZĄCA 
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JEDNOSTKA) 

Beata KONSTANTY – nauczycielka jęz.niemieckiego, 
Jaworzno 
Danuta STERNA – metodyk, Centrum Edukacji 
Obywatelskiej 

TEMAT SZKOLENIA  Ocenianie kształtujące w nauczaniu języków obcych 
OPIS SZKOLENIA  Dnia 24 marca 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty 

zorganizowane dla uczestników projektu FAB oraz innych 
osób spośród pracowników SzJO UW pt. „Oceniane 
kształtujące na lekcji języka obcego.” 
 
Warsztaty prowadziły dwie przedstawicielki Centrum 
Edukacji Obywatelskiej pp. Danuta Sterna oraz Beata 
Konstanty (www.ceo.org.pl/sus www.ceo.org.pl/ok). 
 
Pani Danuta Sterna jest autorką kilku książek na temat 
oceniania kształtującego, uznanym autorytetem w tej 
dziedzinie. Pani Beata Konstanty jest nauczycielką języka 
niemieckiego w jednym z gimnazjów w Jaworznie, stosującą 
ocenianie kształtujące w praktyce. 
 
I właśnie ten dwugłos, spojrzenie z pozycji teoretyka i 
praktyka zdecydował o wielkim zainteresowaniu uczestników 
warsztatów. Mogliśmy usłyszeć, jak konkretnie wprowadzać 
poszczególne strategie OK, jakie techniki stosować.  
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Celem prezentacji było  pokazanie, że strategie oceniania 
kształtującego pomagają uczącemu uczyć się, a nauczycielowi 
stworzyć optymalne warunki do osiągania przez jego uczniów 
pożądanych efektów. Nauczyciel może po pierwsze określić, 
na jakim etapie drogi edukacyjnej znajduje się jego uczeń. 
Wyraźne postawienie celów na początku każdej lekcji i 
zapoznanie z nimi uczących się, a na koniec lekcji 
sprawdzenie, czy cele te zostały przez wszystkich osiągnięte, 
pozwala monitorować na bieżąco progresję w zdobywaniu 
umiejętności językowych.  
 
W czasie prezentacji warsztatowej, w której słuchacze brali 
aktywny udział, przedstawione zostały strategie oceniania 
kształtującego. Uczestnicy poznali i mogli praktycznie w 
parach i kilkuosobowych grupach przetestować techniki 
pomocne w stosowaniu OK.  
 
Osobną część szkolenia poświęcono informacji zwrotnej, 
bardzo ważnemu elementowi OK. 
 
Przedstawiono również będą wyniki badań profesora Johna 
Hattiego dotyczące efektów stosowania oceniania 
kształtującego. 
 
Istotnym elementem szkolenia była również wymiana 
doświadczeń. Lektorzy i lektorki SzJO mogli opowiedzieć o 
własnych technikach stosowanych w ocenianiu 
kształtującym, np. wspólne ze studentami określanie 
kryteriów odpowiedzi ustnej – prezentacji (kryteriów 
sukcesu), a następnie stosowanie oceny koleżeńskiej. 
 
Warsztaty spotkały się z wielkim zainteresowaniem obecnych. 
Otrzymane materiały na pewno staną się inspiracją oraz 
znajdą zastosowanie w czasie zajęć językowych prowadzonych 
w SzJO UW. 
 
Notatkę sporządziła: Magdalena Biesiadecka 

 
ZAŁĄCZNIKI (MATERIAŁY POSZKOLENIOWE, LISTA OBECNOŚCI ITP.) 

1. Lista obecności 

2. Materiały szkoleniowe 
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