
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 

 

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW 

 

 

 

 

 

 

PUBLIKACJA POWSTAŁA PRZY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI ZAANGAŻOWANYCH 

W PROJEKT FAB 

KOORDYNACJA: IWONA BARTNICKA 

 

 

UNIWERSYET WARSZAWSKI 

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W TURKU 

UNIWERSYTET W PECZU 



    

2 
 

 

NAUCZYCIELE ZAANGAŻOWANI W PROJEKT FAB 

 

UNIWERSYTET WARSZAWSKI, POLSKA 

Magdalena Ziółek-Wojnar – kierownik 

projektu 

Iwona Bartnicka – koordynacja i redakcja 

poradnika 

Magdalena Biesiadecka – członek zespołu 

projektowego 

Andrzej Dąbrowski - koordynacja projektu FAB, 

zastępca dyrektora Szkoły Języków Obcych  

Bartosz Jurczak –  strona internetowa 

Anna Sworowska – koordynacja konferencji 

Krzysztof Świrko - członek zespołu 

projektowego 

Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska 

koordynacja projektu FAB, p.o.dyrektora 

Szkoły Języków Obcych

 

Ekaterina Bunina-Breś 

Justyna Deczewska 

Eliza Fijałkowska-Ładak 

Elżbieta Grzyb 

Agnieszka Harrison 

Agnieszka Kowalewska 

Arkadiusz Misiak 

Marta Osiak 

Joanna Pawlak-Radzimińska 

Katarzyna Pietrucha 

Elwira Piotrowska 

Natalia Rudykh 

Małgorzata Rytelewska 

Marcin Stachurski 

Magda Tulska-Budziak 

Katarzyna Wiśniewska-Szaran 

Krzysztof Zabłocki 

Teresa Zakrzewska

 

 

UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO, LITWA 

Nemira Mačianskienė – koordynacja projektu FAB 

Jurgita Šerniūtė – koordynacja projektu FAB 

Jolita Ančlauskaitė 

Jūratė Andriuškevičienė 

Asta Balčiūnaitienė 

Edita Bartnikaitė 

Brigita Bendoraitytė-Vnęk 

Vilma Bijeikienė 

Dėja Bytautienė 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė 

Erika Griučkaitytė 

Aušra Jankauskaitė 

Stefano Maria Lanza 

Vitalija Lanza 

Sigitas Lūžys 

Dinara Mambetkazieva 

Almantė Meškauskienė 

Daiva Pundziuvienė 

Rima Sabaliauskienė 

Lina Stravinskaitė 

Simona Vasilevskytė 



    

3 
 

 

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W TURKU, FINLANDIA 

Pirjo Kavander  - koordynacja projektu FAB 

Katriina Vesanen - koordynacja projektu FAB 

Marjatta Rännäli – lider grupy badawczej 

Global Gateway  

Sari Loppela-Rauha 

Sirpa Rajala 

Sanna Simola 

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

 

 

UNIWERSYTET W PECZU, WĘGRY 

Róbert Märcz – koordynator projektu FAB 

Kornélia Bánki 

Krisztián Bene 

Erika Berkics 

Mónika Dóla 

Kornél Farkas 

Eszter Háry 

Judit Hetyei 

Réka Lugossy  

Tamás Nádas 

Éva Pálfy 

Katalin Pelcz 

Marietta Pókay 

Imre Radnai 

Eszter Rònaky 

Zsuzsanna Schnell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

4 
 

 

SPIS TREŚCI  

 

WSTĘP           5 

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI. CZĘŚĆ TEORETYCZNA               7 

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELI. CZĘŚĆ PRAKTYCZNA    38 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK               

 

PORADNIK DLA STUDENTÓW. CZĘŚĆ TEORETYCZNA    85 

 

ZAKOŃCZENIE          92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

5 
 

 

WSTĘP  

 

Jeśli jesteś studentem, który uczy się języka obcego i chce osiągać najlepsze efekty, nasz 

poradnik jest adresowany właśnie do Ciebie. A może jesteś  nauczycielem języka obcego i 

chciałbyś doskonalić swój warsztat?  Liczymy na to, że nasz poradnik również i Tobie się 

przyda.  

Przygotowaliśmy go z myślą o dwóch grupach odbiorców: studentach i nauczycielach 

akademickich. Poradnik ten powstał w ramach współpracy czterech uniwersytetów w ramach 

projektu Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning & Teaching 

in Higher Education (FAB), który był prowadzony przez ostatnie dwa lata w celu 

promowania idei oceniania kształtującego oraz stosowania go w praktyce w nauczaniu 

języków obcych. 

Poradnik ma na celu przybliżenie Wam, drodzy czytelnicy, idei oceniania kształtującego, 

które, obok tradycyjnego, tzw. oceniania sumującego w formie testów i egzaminów, dla 

sprawdzenia zdobytych umiejętności i wiedzy, może być z powodzeniem stosowane na 

uniwersytecie w kształceniu językowym studentów w szkolnictwie wyższym. 

Dowiecie się, na czym polega ocenianie kształtujące, dlaczego warto je stosować i jak mogą 

wyglądać i przebiegać zajęcia, w których używamy takiego podejścia. 

Nauczyciele z reguły sądzą, że studentów należy oceniać dlatego, że muszą wiedzieć, co 

umieją, a czego nie. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że jedną z funkcji oceny jest 

informacja, dzięki której możemy skuteczniej wpływać na postępowanie studentów, aby mogli 

lepiej kierowali swoimi wysiłkami. Ocena więc powinna pełnić także funkcję motywującą. 

Powinna, w miarę możliwości, precyzyjnie określać wiedzę i umiejętności naszych studentów, a 

sposób zakomunikowania oceny jest tak samo ważny jak jej wysokość. Na tym polega w 

skrócie istota oceniania kształtującego, która jest tematem naszego poradnika. Ocena ma 

wspierać rozwój, a nie go hamować, ponieważ albo motywuje studentów do dalszej pracy, 

albo ich zniechęca. Pierwszym warunkiem oceny kształtującej, jest więc informacja zwrotna. 

Warunkiem kolejnym jest sformułowanie tej oceny w sposób przyjazny, zwany kodem 

pozytywnym. Oceniamy osiągnięcia studenta, a nie jego niedostatki. 

Pierwsza część naszego poradnika przeznaczona jest dla nauczycieli. Na kilkunastu stronach 

przedstawiamy najważniejsze, naszym zdaniem, informacje z zakresu podstawowej wiedzy w 

dziedzinie oceniania. 

Następnie zachęcamy do poznania wybranych sposobów zastosowania teorii w praktyce, 

czyli na zajęciach ze studentami. Przykłady dobrych praktyk zostały zebrane w trakcie 

obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli języków obcych w Kownie, Peczu, Turku i 

Warszawie. Niektóre propozycje mogą być już Państwu znane, ale zgromadzenie ich w 

jednym miejscu ma walor praktyczny. Zauważycie Państwo, że przykłady, które dla Państwa 

wybraliśmy, opatrzone zostały we wskazówki, np. na jakim poziomie nauczania języka 

obcego można je zastosować albo rozwijaniu jakiej umiejętności mogą służyć. Mamy nadzieję, 
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że już w nowym roku akademickim spróbujecie sami nasze propozycje wykorzystać na 

zajęciach. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w projekcie, twierdzą, że stosowanie takiego 

podejścia, jakie opisali, przynosi im satysfakcję, a studentów zachęca do większej 

odpowiedzialności, refleksji i aktywnego uczestniczenia w zajęciach. 

Zachęcamy także do przeczytania, na końcu poradnika, co nauczyciele powiedzieli nam o 

swych doświadczeniach i dlaczego pozytywnie oceniają włączenie w proces nauczania 

elementów oceny kształtującej. 

Druga część naszego poradnika, choć  przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów, 

może zainteresować także nauczycieli. Przeczytać w niej można nie tylko o teoretycznych 

aspektach oceniania, ale także o korzyściach z oceniania kształtującego dla studenta, a 

następnie sprawdzić zrozumienie tego, na czym polega podejście kształtujące, dlaczego 

nauczyciel je stosujący, postępuje w dany sposób. Opracowaliśmy w tym celu  quiz, w którym 

studenci poznają sytuacje, znane im (lub jeszcze nieznane) z codziennej praktyki na 

lektoratach. Następnie wybiorą opinię na temat danego sposobu prowadzenia zajęć, którą 

wyraził fikcyjny Profesor FAB, propagator idei oceniania kształtującego i wspierającego 

studentów podejścia w nauczaniu języków obcych. 

Mamy nadzieję, że ocenianie kształtujące będzie służyć temu, czemu powinno służyć również w 

wyższej uczelni : wspieraniu rozwoju naszych studentów w nauce języków obcych i nie tylko! 

Życzymy wszystkim użytkownikom naszego poradnika sukcesów w uczeniu się i nauczaniu 

języków obcych. 
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PORADNIK DLA NAUCZYCIELI  

CZĘŚĆ TEORETYCZNA 

opracowana przez Nemirę Mačianskienė, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa 

 

WSTĘP 

W dzisiejszym dynamicznie rozwijającym się, konkurencyjnym świecie, sukces mogą osiągnąć 

te osoby, które wiedzą, czego chcą, do jakiego celu dążą, a jednocześnie potrafią sprawdzić 

i ocenić postępy, które mają służyć im w osiągnięciu postawionych przez siebie celów. 

Edukacja powinna więc dawać studentom szanse angażowania się w spójny i wyważony 

proces rozwoju, w którym wyraźnie zaznaczone są cele uczenia się, strategie nauczania i 

samodoskonalenia, jak i sposoby oceniania. 

Ocenianie, polegające na zbieraniu danych, pozwala nauczycielom uzyskiwać informacje o ich 

własnych sposobach nauczania, a studentom o przebiegu uczenia się, a następnie, na 

podstawie tych danych, umożliwia dalsze pokierowanie tymi procesami w sposób 

zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów.  

Nauczyciele z czterech uniwersyteckich ośrodków nauczania języków obcych w czterech 

różnych krajach Unii Europejskiej, pod przewodnictwem Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu 

Warszawskiego jako pomysłodawcy i koordynatora projektu, postanowili przyjrzeć się 

koncepcji oceniania kształtującego i możliwości jej wykorzystania w uczelniach wyższych. Ta 

część poradnika, adresowana do nauczycieli, zawiera: 

1. opis projektu FAB ; 

2. wnioski wynikające z projektu; 

3. definicję i wyjaśnienie terminu “ocenianie kształtujące”; 

4. wskazówki dla nauczycieli na temat poprawy skuteczności procesu nauczania z 

użyciem podstawowych elementów oceniania kształtującego; 

5. wykaz technik stosowanych w ocenianiu kształtującym wraz z poradami co do ich 

użycia w klasie; 

6. podsumowanie korzyści ze stosowania podejścia kształtującego; 

7. bibliografię dotyczącą oceniania kształtującego (wykaz publikacji, książek, artykułów i 

stron internetowych). 
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1. OPIS PROJEKTU FAB 

FAB - Formative Assessment Benchmarking for Foreign Language Learning & Teaching in 

Higher Education – jest międzynarodowym projektem edukacyjnym finansowanym z funduszy 

Unii Europejskiej w ramach Key Action 2: Współpraca dla innowacji i wymiany dobrych 

praktyk. Głównym celem projektu FAB była poprawa jakości nauczania dzięki udostępnieniu 

nauczycielom języków obcych odpowiednich narzędzi oceniania kształtującego przydatnych 

dla ewaluacji umiejętności mówienia w języku obcym. 

Przygotowując wniosek i opis projektu, koordynatorzy przeprowadzili wszechstronny przegląd 

literatury dotyczącej oceniania kształtującego i stwierdzili brak szerokich badań naukowych w 

tej dziedzinie, jak również nieobecność projektów, których celem byłoby promowanie tego 

podejścia w instytucjach szkolnictwa wyższego, gdzie wielokulturowość i transkulturowość są 

już propagowane. Dlatego też postanowiono wypełnić tę lukę podejmując działania mające 

na celu podniesienie świadomości nauczycieli i studentów w tym zakresie, poszerzenie wiedzy 

teoretycznej i praktycznej nauczycieli oraz wdrożenie narzędzi oceniania kształtującego do 

codziennej praktyki dydaktycznej. Dzięki temu spodziewano się zwiększenia motywacji, 

zaangażowania i poczucia odpowiedzialności studentów w trakcie uczenia się, co powinno się 

przełożyć na wyższą skuteczność procesu dydaktycznego. Jeśli chodzi o nauczycieli, wdrożenie 

narzędzi oceniania kształtującego miałoby umożliwić im wykonywanie swojej roli lepiej oraz 

sprostanie potrzebom studentów, które obecnie okazują się coraz częściej bardzo 

zróżnicowane. 

Ponadto, biorąc pod uwagę, że komunikowanie się w mowie pełni w dzisiejszym 

zglobalizowanym świecie najistotniejszą rolę, ocena umiejętności mówienia jest raczej 

złożonym problemem, a wystawianie studentom ocen za działania wymagające mówienia w 

języku obcym może niekiedy zniechęcać do wypowiadania się, zamiast motywować ich do 

podejmowania takich prób, stad też zdecydowano, że projekt skupi się na ocenianiu 

kształtującym sprawności mówienia w języku obcym, co powinno okazać się pożyteczne. 

Zakładano, że dzięki stosowaniu narzędzi oceniania kształtującego w codziennej pracy, 

nauczycielom uda się poprawić jakość nauczania, co z kolei przełoży się na zwiększenie 

motywacji studentów do uczenia się języka obcego, a także na wyższą skuteczność całego 

procesu i wreszcie na poprawę biegłości w używaniu języków obcych. 

 

Uczestnicy projektu FAB :  

• Uniwersytet Warszawski, Polska - koordynator i główny organizator działań  

Partnerzy projektu: 

• Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie; Vytautas Magnus University (Vytauto 
Didžiojo universitetas), Litwa; 

• Uniwersytet Technologiczny w Turku; Turku University of Applied Sciences (Turun 
Ammattikorkeakoulu), Finlandia; 



    

9 
 

• Uniwersytet w Peczu (Pécsi Tudomany Egyetem), Węgry. 

W projekcie wzięło udział w sumie ponad 200 nauczycieli oraz - w bezpośredni lub pośredni 

sposób - kilka tysięcy studentów (uczestników lektoratów i kursów językowych) z 4 instytucji 

partnerskich. Projekt trwał przez dwa lata: od 1 października 2015 r. do 1 października 

2017 r. 

W ramach projektu podejmowano różnorodne działania (Schemat 1): 

Wszystkie instytucje partnerskie przeprowadziły wstępne ankiety dla nauczycieli i studentów, 

aby móc zorientować się, jak dużo obie grupy wiedziały o podstawowych zasadach oceniania 

kształtującego i w jaki sposób przebiegał do tej pory proces oceniania, w tym także ocenianie 

kształtujące, w ich uczelniach macierzystych. Przed zakończeniem projektu przeprowadzone 

zostały ankiety końcowe, żeby sprawdzić, czy świadomość zasad oceniania kształtującego 

wśród studentów i nauczycieli wzrosła i w jaki sposób udało się wdrożyć ocenianie kształtujące 

do codziennej praktyki nauczania i uczenia się języków obcych. Z wynikami ankiet i raportów 

z podsumowaniem wniosków można zapoznać się na stronie internetowej projektu FAB.  

 

Przeprowadzenie ankiety wstępnej dotyczącej stosowania narzędzi OK 

ankieta wstępna dla nauczycieli ankieta wstępna dla studentów 

 

 

Stworzenie i prowadzenie profili w mediach społecznościowych 

strona internetowa projektu FAB Facebook 

 

 

Zredagowanie i rozesłanie newsletterów 

 

 

Warsztaty dla nauczycieli dotyczące oceniania kształtującego 

 

 

Obserwacje zajęć 

obserwacje koleżeńskie na poziomie 
krajowym 

międzynarodowe obserwacje zajęć 

• Warszawa 

• Kowno 

• Turku 

• Pécs 

 

Opublikowanie poradnika ze wskazówkami metodycznymi i przykładami dobrych 
praktyk 

https://faberasmus.org/
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Spotkania międzynarodowe 

Warszawa        Kowno     Pécs 

 

 

Przeprowadzenie ankiet końcowych dotyczących stosowania narzędzi OK 

 

 

Zorganizowanie międzynarodowej konferencji dotyczącej OK 

 

Schemat  1. Główne działania podejmowane w ramach projektu FAB 

Podczas trwania projektu, na stronie internetowej i na Facebooku regularnie zamieszczane 

były informacje o podejmowanych działaniach, tworząc w ten sposób forum do 

komunikowania się i promowania idei oceniania kształtującego. Ponadto informacje o 

działaniach projektowych były upowszechnianie w newsletterze projektu FAB. Udało się nam 

wydać 8 takich numerów, w których przekazywaliśmy aktualne informacje na temat 

prowadzonych prac i ich rezultatów. 

Wszyscy nauczyciele uczestniczyli co najmniej w 3 seminariach/warsztatach dotyczących 

oceniania kształtującego, zorganizowanych przez poszczególne instytucje partnerskie, a 

następnie wprowadzali zdobyte w ten sposób pomysły, techniki, czy strategie oceniania 

kształtującego do swoich zajęć. Nauczyciele, uczestniczący w każdej z partnerskich uczelni w 

obserwacji zajęć, mieli możliwość odwiedzania zajęć swoich koleżanek i kolegów, a następnie 

opisania w specjalnie przygotowanych formularzach interesujących i pożytecznych praktyk, 

które dostrzegli na zajęciach, co jednocześnie stało się okazją do uczenia się wzajemnie od 

siebie. Te same działania podjęto podczas wizyt poszczególnych partnerów w uczelniach 

partnerskich, a więc obserwowano zajęcia, wypełniano formularze obserwacji i dyskutowano 

przebieg zajęć z kolegami. Więcej informacji na temat obserwacji koleżeńskich znajdziecie 

Państwo w raportach partnerów projektu na stronie internetowej FAB. 

Podczas zorganizowanych, zgodnie z planem, międzynarodowych spotkań w Warszawie, 

Kownie i Peczu, omawialiśmy plany, postępy i przebieg projektu, dzieliliśmy się uwagami i 

doświadczeniami ze wszystkich etapów w poszczególnych krajach partnerskich. 

Rozmawialiśmy także o kolejnych działaniach. Ustaliliśmy datę konferencji kończącej nasz 

wspólny projekt na dzień 19 września 2017r. oraz jej podstawowy cel, którym jest 

podsumowanie osiągniętych w projekcie efektów. 

W naszej pracy nad projektem zwracaliśmy dużo uwagi na umiejętności związane z uczeniem 

się przez całe życie (lifelong learning), jako że metody i techniki promowane przez nas dzięki 

projektowi okazały się przydatne zarówno w kształceniu formalnym, jak i w dalszych etapach 

życia i zdobywania doświadczeń, już po zakończeniu studiów w wyższej uczelni.  

https://faberasmus.org/
https://faberasmus.org/


    

11 
 

 

2. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU FAB 

Wdrożenie działań zaplanowanych w projekcie nasunęło nam liczne wnioski, które 

przedstawiamy poniżej. 

Po pierwsze, tak, jak się spodziewaliśmy, nauczyciele, a w konsekwencji również studenci, 

poszerzyli swoją świadomość i wiedzę na temat procesów dydaktycznych związanych z 

ocenianiem kształtującym oraz płynących stąd korzyści w uczeniu się języków obcych. Wiedza 

dotycząca oceniania kształtującego i umiejętności jego wdrożenia są szczególnie znaczące w 

obszarze nauczania języków obcych w kontekście zjednoczonej Europy, w której promuje się 

wielojęzyczność i transkulturowość. Obserwacje lekcji pozwoliły nam zidentyfikować 

następujące kwestie:  

A. partnerzy, biorący udział w projekcie, podkreślają znaczenie tworzenia odpowiedniej 

kultury oceniania na zajęciach, która sprzyja uczeniu się. We wszystkich instytucjach 

partnerskich stwierdzono, że dobre relacje, kontakt  i dialog między nauczycielami i 

studentami, przyjazna i życzliwa atmosfera motywują studentów do aktywnego 

uczestniczenia w procesie uczenia się; 

B. nie wszyscy nauczyciele mają zwyczaj określania i podawania studentom celów uczenia 

się albo konsekwentnego śledzenia postępów studenta w celu ich realizacji. Świadomość 

znaczenia tej podstawowej zasady, zdobyta dzięki uczestnictwu w seminariach, 

warsztatach i wykładach teoretycznych oraz wykorzystaniu wniosków płynących z 

codziennej praktyki dydaktycznej w czasie trwania projektu FAB, przyczyniała się do 

udoskonalania sposobów nauczania języków obcych w uczelniach partnerów projektu; 

C. w niektórych uczelniach partnerskich, zgodnie z obowiązującym tam systemem, 

nauczyciele są jedynymi ewaluatorami pracy studentów. Stąd też znajomość sposobów 

oceniania kształtującego, praktycznych procedur jak i korzyści tego podejścia miały 

znaczący wpływ na zmianę postaw nauczycieli i ich myślenia o nauczaniu. 

Po drugie, wprowadzenie narzędzi oceniania kształtującego, obserwacji koleżeńskich w 

krajach partnerskich i obserwacji zajęć w poszczególnych uczelniach partnerów projektu oraz 

wymiana doświadczeń w wykorzystywaniu takich narzędzi miały wpływ na lepszą jakość 

nauczania języka obcego i odpowiednie reagowanie na coraz bardziej złożone, różnorodne 

potrzeby uczących się studentów. 

A. Nauczyciele uczestniczący w projekcie doszli do wniosku, że istotne znaczenie w 

nauczaniu języków obcych ma wybór metody, w której korzysta się ze strategii 

zachęcających studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, samodzielności, 

autorefleksji oraz do pracy zespołowej. Przyczynia się to do większego zainteresowania 

językiem oraz do zaangażowania się w proces uczenia się. 

B. Nauczyciele zgodzili się co do potrzeby traktowania błędów językowych popełnianych 

przez studentów jako naturalnej okazji do bardziej skutecznego nauczania i uczenia się, 

uznając znaczenie takiego sposobu poprawiania błędów jako okazji do motywowania 
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studentów do pracy własnej i wskazywania im przede wszystkim ich mocnych, a nie 

słabych stron. 

C. W trakcie trwania projektu okazało się, że w niektórych instytucjach partnerskich nie 

wszyscy nauczyciele skłaniają studentów do samooceny własnych postępów, a ocena ich 

osiągnięć przez kolegów należy do rzadkości. Ponadto nie zawsze studenci mają okazję, 

aby na zakończenie zajęć mogli ocenić, w jakim stopniu udało im się osiągnąć zakładane 

przez nauczyciela cele zajęć. Stąd projekt okazał się pożyteczny również i w tym 

zakresie, ponieważ nauczyciele otrzymali podpowiedzi i rozwiązania służące zmianie 

dotychczasowej praktyki. 

D. Nauczyciele przyznali, że istnieją obszary, które wymagają dalszego doskonalenia. 

Dostrzegli, że powinni omawiać ze studentami cel zadań i ich wykonanie, tworzyć 

częstsze okazje do aktywnego uczenia się, jak i brać pod uwagę indywidualne różnice 

między studentami.  

 

Po trzecie, dzięki wykorzystaniu i sprawdzeniu narzędzi oceny kształtującej w sposób 

praktyczny, w trakcie zajęć językowych ze studentami wzrosła motywacja uczestników, ich 

zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za przebieg procesu uczenia się, co w 

decydującej mierze przełożyło się na większą skuteczność procesu dydaktycznego.  

A. Mimo że zarówno nauczyciele jak i studenci przyznali, że ważne jest dla nich poczucie 

samodzielności i odpowiedzialności za to, co robią, w niektórych uczelniach partnerskich 

samodzielność i niezależność nie oznaczała zachęcania do samooceny. Zapoznanie się z 

zasadami oceniania kształtującego oraz ich praktyczne zastosowanie podczas zajęć 

językowych pozwoliło obu grupom – uczącym się i nauczycielom – przekonać się i 

uwierzyć, że odpowiedzialność za ocenę umiejętności wykonania zadania językowego 

może zostać dzielona między nauczycielem i studenta. 

B. Nauczyciele poznali różnorodne techniki i sposoby angażowania studentów w ocenianie 

przez użycie przykładów ewaluacji jakościowej, które umożliwiają studentom nie tylko 

spostrzec, czego brak w ich wiedzy lub umiejętnościach, ale także wskazuje konkretne 

działania, które mogą podjąć, aby te braki zniwelować. Dzięki temu wzrasta motywacja 

i samodzielność uczących się, co również prowadzi do autorefleksji. 

Po czwarte, w trakcie pracy nad projektem, wiele uwagi poświęciliśmy doskonaleniu 

umiejętności uczenia się przez całe życie, jako że metody i techniki promowane przez nasz 

projekt okazały się pożyteczne zarówno w procesie formalnego kształcenia, jak i w trakcie 

zdobywania doświadczeń, wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się nieformalnego, poza 

uczelnią.  

A. Studenci zdobyli umiejętności oceny koleżeńskiej i samooceny 

B. Uzyskali umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za grupę  

C. Udoskonalili umiejętności umożliwiające rozwijanie umiejętności krytycznego i twórczego 
myślenia 
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D. Zdobyli umiejętność wyrażania opinii na temat oceny procesu uczenia się i nauczania, 
oceny jakości ankiet na początku i pod koniec projektu, a także na temat oceny całego 
projektu. 

Po piąte, poza efektami związanymi ze zmianą postaw, projekt przyczynił się do powstania 

konkretnych i namacalnych efektów, takich jak Poradnik zawierający przykłady dobrych 

praktyk w zakresie oceniania kształtującego. Składa się on z części teoretycznej i praktycznej, 

w tym z porad ekspertów w tej konkretnej dziedzinie, jak i opisów doświadczeń nauczycieli 

biorących udział w projekcie i wprowadzających strategie oceny kształtującej na swoich 

zajęciach ze studentami. Poradnik zawiera praktyczne rady dla nauczycieli i studentów. Może 

być przydatny dla obu grup w przebiegu dalszego kształcenia w wyższej uczelni, poza nią, 

jak i w dalszej przyszłości, w przedsięwzięciach dotyczących uczenia się przez całe życie. 

Po zapoznaniu Państwa z celami projektu FAB, jego wdrożeniem i rezultatami, jak również po 

przybliżeniu wniosków z projektu, w dalszej części przedstawimy krótką teoretyczną analizę 

idei oceniania kształtującego, porównując ją z ocenianiem sumującym. Przekażemy również 

Państwu podstawowe zasady dotyczące poprawy efektywności nauczania przy wykorzystaniu 

kluczowych elementów oceny kształtującej oraz przedstawimy listę przykładowych technik 

oceniania kształtującego, zgodnie z jego założeniami jako podstawą naszego projektu. Na 

końcu Poradnika znajdą Państwo wykaz publikacji, które mogą zachęcić czytelników do 

dalszego pogłębiania wiedzy na temat oceniania kształtującego. Są tam również informacje 

na temat stron internetowych, blogów oraz lista materiałów źródłowych wykorzystanych do 

przygotowania naszego Poradnika.  

 

3. CZYM JEST OCENA KSZTAŁTUJĄCA? 

Koncepcja oceniania kształtującego (OK) wprowadzona została po raz pierwszy w 1971 r. 

przez Bloom'a, Hastings'a I Maddaus'a. Pojawiają się liczne definicje OK, co prowadzi do 

różnego i często sprzecznego rozumienia, jak również różnorodnego zastosowania tego 

rodzaju oceniania w szkolnictwie.  

 

OK jest ciągłym procesem gromadzenia informacji o tym, ile i co uczący się potrafi, o jego 
mocnych i słabych stronach, co pozwoli nauczycielowi ponownie je wprowadzić do planu kursu 
oraz zawrzeć je w informacji zwrotnej, przekazywanej uczniowi. 

OK jest procesem zaplanowanym, który polega na wykorzystaniu przez nauczycieli zebranych 
przez nich, na podstawie oceny, informacji o poziomie studenta, aby dopasowywać aktualny 
sposób nauczania lub, w przypadku studentów, na wykorzystaniu przez nich takich informacji, 
aby mogli odpowiednio dostosowywać własne strategie uczenia się. 

OK to ciągły proces, w który angażują się studenci i nauczyciele, kiedy koncentrują się na celach 
uczenia się; robią bilans własnej pracy w relacji do celu i podejmują działania zbliżające ich do 
jego osiągnięcia. (Brookhart, 2010a). 
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OK to różnorodne sposoby używane przez nauczycieli w procesie nauczania celem oceny 
poziomu zrozumienia wiedzy i umiejętności, oceny indywidualnych potrzeb uczącego się i 
postępów na lekcji, w pracy nad rozdziałem podręcznika lub w trakcie kursu (Hidden 
Curriculum 2014). 

W definicjach oceniania kształtującego najczęściej podkreśla się kilka kluczowych i 

charakterystycznych aspektów:  

• to proces zbierania informacji.  

• to proces ciągły i zaplanowany.  

• w jego wyniku  nauczyciele wykorzystują uzyskane informacje o aktualnej sytuacji do 

dostosowywania sposobów nauczania do potrzeb uczących się. 

• uzyskane informacje uświadamiają studentom dokładnie co i w jaki sposób można 

poprawić. 

Zwykle szkoły używają dwóch rodzajów oceniania: kształtującego (OK) i sumującego (OS), 

które różnią się pod względem celów, metod i wykorzystania wyników. 

 

Cele OK Cele OS 

Doskonalenie jakości nauczania, uczenia się i 
w rezultacie osiągnięć studentów przez 
zapewniania ciągłej informacji zwrotnej 
(feedback). 

Ocena poziomu wiedzy i umiejętności 
studenta przez porównanie go ze 
standardem i/lub wzorcami odniesienia. 

Kto dokonuje OK? Kto dokonuje OS? 

Nauczyciele, rówieśnicy/współuczestnicy, 
sami uczniowie 

Nauczyciele. 

Kiedy prowadzi się OK? Kiedy prowadzi się OS? 

To proces ciągły, dokonywany na wszystkich 
etapach procesu uczenia się. 

Na koniec rozdziału podręcznika, na 
koniec semestru, roku 
szkolnego/akademickiego, w formie 
egzaminu lub testu. 

Jak dokonuje się OK? Jak dokonuje się OS? 

Przez ustalenie i wprowadzenie kultury 
oceniania w klasie, śledzenie 
indywidualnych postępów w trakcie 
osiągania zakładanych celów, stosowania 
różnorodnych sposobów uczenia się i 
oceniania, aktywnie angażujących w nie 
studentów.  

Przez częste testowanie i pomiar efektów 
uczenia się studentów, dla ustalenia 
osiągnięć lub niepowodzeń. 

 Oceny w OK Oceny w OS 
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Nie ma końcowej oceny na wykonanej przez 
studenta pracy i nie ma oceny sumującej w 
dzienniku ocen. 

Jest ocena końcowa za wykonanie zadania 
lub kursu oraz ocena sumująca. 

Wykorzystanie wyników OK Wykorzystanie wyników OS 

• Aby przekazać studentom rzeczywisty 

obraz ich dokonań w danym momencie; 

• Aby podjąć decyzję co do rodzaju 

działań, które należy podjąć, aby 

pomogły w dalszemu uczeniu się; 

• Aby nakierować studentów na zasoby, 

których potrzebują; 

• Aby stworzyć warunki do 

komunikowania się między studentami i 

nauczycielami oraz zwiększyć chęć 

studentów do zwracania się o pomoc; 

• Aby zapewnić studentom szansę na 

aktywne uczestniczenie w procesie 

samooceny uczenia się; 

• Aby dokonać pewnego rodzaju osądu; 

• Aby ustalić jaką ocenę otrzyma student 

za wykonanie zadania; 

• Aby zmierzyć skuteczność program 

nauczania;  

• Aby ustalić, czy szkoła dokonała 

odpowiedniego postępu w ciągu roku; 

Dyer (2016) twierdzi, że ocenianie kształtujące „ma obecnie, bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej, decydujące znaczenie”. Pozwala ono bowiem zmienić uczniów w uczących się, 

którzy stawiają sobie cele, zdają sobie sprawę z celu uczenia się każdego dnia, zadają 

pytania, jeśli czegoś nie rozumieją, wracają i uzupełniają to, czego im się nie udało wykonać, 

wiedzą, jak wygląda dobrze wykonane zadanie, poświęcają temu odpowiednio dużo czasu. 

Już nie tylko kilkoro studentów ma motywację, przeciwnie, wszyscy są zmotywowani. 

Uczniowie oczekują, że nauczyciele będą dla nich źródłem wiedzy, podczas gdy uczący się 

sami są aktywni; studenci otrzymują oceny, które porównują, a uczący się zainteresowani są 

gromadzeniem danych o ich własnym uczeniu się, dzięki czemu będą dostosowywać je i 

doskonalić. 

Często przywoływana przez Roberta Stake’a (Shute & Becker, 2010, s. 7) definicja, w której 

używa się “zupy” jako przenośni, dobrze pokazuje różnicę między dwoma rodzajami 

oceniania: “Gdy kucharz próbuje smaku zupy, używa oceny kształtującej; gdy goście jedzą 

zupę, dokonują wtedy oceny sumującej.” Jak widać, ocenianie kształtujące (OK) zachodzi 

wtedy, gdy jest jeszcze czas na udoskonalenie sposobu uczenia się i na podjęcia działania, 

jako że informacje zbierane są w trakcie procesu uczenia, zanim dojdzie do oceniania 

sumującego.  

Należy jednak zauważyć, że czasami różnice między ocenianiem kształtującym i sumującym w 

praktyce mogą się zacierać, a edukatorzy mogą przedstawiać rozbieżne interpretacje lub 

opinie na ten temat (Hidden Curriculum, 2014). Mimo to badacze zgodni są co do tego, aby 

zarówno ocenianie sumujące, jak i kształtujące były włączane do procesu kształcenia, 

ponieważ mają one różne cele i służą innym potrzebom. Ocenianie sumujące koncentruje się na 
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ewaluacji rezultatów uczenia i przypisaniu tym rezultatom stopni/ocen, podczas gdy ocenianie 

kształtujące służy ocenie CELEM osiągnięcia celu i efektów uczenia się, dzięki przekazywaniu 

jasnych, bezpośrednich komentarzy na temat poziomu zdobytej przez studenta wiedzy i 

umiejętności oraz wskazaniu dróg i sposobów doskonalenia. 

Badania naukowe wskazują na potrzebę większego uznania przez instytucje edukacyjne dla 

oceniania kształtującego jako procesu ciągłego i systematycznego, który przyczynia się nie 

tylko do identyfikowania luk w kształceniu i zalecania możliwych rozwiązań, ale służy również 

innym istotnym celom edukacyjnym: wzmacnia uczących się w taki sposób, aby mogli brać 

odpowiedzialność za samokształcenie, pozwala  stać się aktywnymi uczestnikami procesu 

uczenia się, potrafiącym dyskutować, zadawać pytania, monitorować własną naukę, 

dokonywać oceny własnej, oceniać postępy i prace innych, tak więc przygotowywać ich do roli 

aktywnych obywateli we współczesnym społeczeństwie. 

 

4. WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCE SPOSOBÓW POPRAWY 

SKUTECZNOŚCI PROCESU NAUCZANIA PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTÓW 

OK 

Ocenianie dla uczenia się lub inaczej ocenianie kształtujące może przybierać różne formy w 

klasie. W naszym Poradniku proponujemy 6 kluczowych elementów, które wymieniane są w 

badaniach dotyczących OK (OECD/CERI, 2008). Zachęcamy nauczycieli do włączenia tych 

elementów do procesu dydaktycznego, aby w ten sposób poprawić jego skuteczność, jak i 

dążyć do wychowania takich uczniów, którzy staną się niezależni, samodzielni i 

odpowiedzialni za swój proces uczenia się. 

1.  Wprowadzenie nowej kultury oceniania, sprzyjającej interakcji i wykorzystaniu 

narzędzi służących do oceny. 

Stworzenie pozytywnej kultury i atmosfery w klasie lekcyjnej uważa się za jedno z 

podstawowych zadań nauczyciela oraz za istotny warunek wstępny w nauczaniu, którego 

uczeń jest centralną postacią. Lucero radzi, aby (1) poznanie i używanie imion studentów stało 

się kluczowe w tworzeniu pozytywnych relacji; (2) zajęcia rozpoczynały się krótką rozgrzewką 

– komunikatem, anegdotą, związaną z tematem, czy wydarzeniem albo pytaniem 

skłaniającym do refleksji, aby wprowadzić studentów w temat zajęć; (3) usłyszeć głos 

każdego studenta – przez zachętę do wykonania zadania w parach, małych grupach i w ten 

sposób  skłonić do interakcji; (4) prosić o stały input studentów; (5) zapewniać studentom 

wybór, kiedykolwiek jest to możliwe; (6) pod koniec zajęć dokonywać podsumowania każdej 

lekcji wskazując studentom, co powinni wykonać w domu w formie pracy domowej lub/i jak 

mają się przygotować do następnych zajęć. 

Kiedy nauczyciele łączą swoje wysiłki wspólnie ze studentami w procesie oceniania kształtującego, 

ich partnerstwo generuje silne efekty kształcenia. Nauczyciele stają się bardziej skuteczni, studenci 

bardziej zaangażowani, a obie strony stają się osobami uczącymi się intencjonalnie (Brookhart & 

Moss in Dyer (2016).  
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Zdaniem Dyera (2016) istnieją różnorodne aspekty istotne dla tworzenia pozytywnej kultury 

uczenia się, takie jak strategie, struktury, procesy, narzędzia, współpraca, zaangażowanie, 

wybór, wyzwanie, zaufanie, nastawienie, z których cztery stanowią główne składniki sprzyjające 

interakcji i ocenianiu kształtującemu w klasie: zaufanie, nastawienie (lub stan umysłu), 

zaangażowanie i struktury.  

Badacze zachęcają szkoły do zmiany formy i funkcji oceniania, aby „tworzyć kulturę uczenia 

się, w której studenci I nauczyciele dzieliliby to samo oczekiwanie, że odkrycie, co stanowi sens, 

a co sensu nie ma, stanowi wspólną i wartościową podstawę podejmowania kolejnych kroków 

w procesie uczenia się” (Shepard, 2000, s. 10). Wskazuje się na następujące składniki takiej 

właśnie kultury: ocenianie dynamiczne i ciągłe, sprawdzanie wcześniej nabytej wiedzy, informacja 

zwrotna (feedback), przejrzyste kryteria oceny oraz samoocena. 

Nauczyciele uczestniczący w projekcie i wizytujący zajęcia zauważyli, że obserwowani 

nauczyciele próbowali tworzyć pozytywną atmosferę na swoich zajęciach, używając 

różnorodnych i skutecznych technik, stosowanych w ocenianiu kształtującym, patrz Przykłady 

dobrych praktyk 1-12:  

• Większość nauczycieli tworzy atmosferę ułatwiającą aktywne uczenia się na swoich zajęciach, 

dzięki zachęcaniu studentów do mówienia i brania udziału w zadaniach. 

• Atmosfera w klasie jest ciepła i przyjazna, ponieważ nauczyciel porozumiewa się ze studentami 

poprawnie I ze zrozumieniem. 

• Stworzono klimat, dzięki któremu studenci przejmują inicjatywę.  

• Nauczyciel porozumiewa się ze studentami w przyjazny sposób. 

• Gry, krzyżówki, piosenki, zgadywanki.... to zadania, które nauczyciel wykorzystuje do 

tworzenia przyjaznej atmosfery, a studenci wykonując je, mają poczucie dobrej zabawy.  

 

2. Wyznaczanie celów uczenia się i śledzenie postępów ucznia w ich realizacji. 

Różnorakie zadania i czynności edukacyjne wykorzystywane w klasie powinny pomóc 

studentom odpowiedzieć na następujące 3 pytania:  

• W jakim kierunku zmierzam? 

• W jakim miejscu jestem obecnie? 

• Jak mogę wypełnić brakującą lukę? (Atkin, Black, & Coffey, 2001).  

Hattie & Timperley (2007, cytowani w Fisher & Frey, 2012), twierdzą, że istnieją 3 kluczowe 

stadia całościowego systemu, które mogą poprawić osiągnięcia studentów. Nazywają je: feed-

up, feedback i feed forward. Feed-up oznacza określenie celu uczenia się. Gdy wprowadzamy 

do zajęć ocenianie kształtujące, to po pierwsze, nauczyciel i studenci powinni przedyskutować, 

omówić cele, dla których się uczą, i które chcą osiągnąć. Takie cele można spisać używając 

przyjaznego dla studentów języka, dodając do nich mocne i słabe przykłady efektów, których 
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się oczekuje od uczących się. Jeśli studenci będą znali cel, do którego dążą, będą go 

dokładnie rozumieli, lepiej będą potrafili skupić się na swoich zadaniach.  

Nauczyciel powinien wyjaśnić, pokazać modelowy proces, opisać umiejętności i zadania, aby 

w ten sposób ułatwić studentom zrozumienie, na czym polegać będzie doświadczenie uczenia 

się na jego zajęciach, na czym polega dobrze wykonana praca i w jaki sposób będzie 

mierzony ich sukces (Brookhart, 2010; William, 2012). Studenci stopniowo uczą się, w jaki 

sposób mogą samodzielnie zidentyfikować własne cele.  

Kiedy studenci znają cel lub wiedzą, w jakim kierunku podążają, wtedy muszą określić, jak 

daleko się znajdują, gdzie są w danym momencie. Moss i Brookhart (2009) nazywają ten krok 

'dyskusją nad kryteriami sukcesu'. Zidentyfikowanie osiągnięcia założonych celów i 

przekazanie natychmiastowej informacji zwrotnej należą do podstawowych zalet 

wykorzystywania oceniania kształtującego celem zapewnienia skuteczniejszego uczenia się. 

 

Oto przykłady zadań, które pomagają studentom ocenić ich obecny poziom osiągnięć 
(Chappuis & Chappuis, 2008): 

• przeprowadzany w połowie semestru quiz (bez oceny), który ma służyć nauczycielowi i 
studentom w zrozumieniu, kto powinien popracować nad konkretną umiejętnością; 

• poradnik z punktacją, zawierający przygotowane wyrażenia, który wskażą studentom ich 
mocne strony jak i obszary, które wymagają poprawy; 

• określanie własnych mocnych stron i obszarów wymagających poprawy przy 
wykorzystaniu poradnika z punktacją; 

• studenci sporządzają listę celów, jakie chcą osiągnąć w trakcie kursu i co jakiś czas 
zaznaczają, te, które udało się zrealizować. 

 

Gdy studenci określą swoje mocne i słabe strony, powinno się im pomóc znaleźć sposoby 

poprawy sytuacji i wypełnienia brakującej luki między ustalonym celem a osiągniętym 

efektem. Używają danych zgromadzonych dzięki ocenianiu kształtującemu, nauczyciele 

planują kolejne etapy nauczania i interwencji, czyli przechodzą do 'feed forward'. 

 

Zatem można zaproponować następujące zadania (Chappuis & Chappuis, 2008): 

• przekazywanie studentom informacji zwrotnej, aby wykorzystali ją do określenia swoich 
własnych celów uczenia się; 

• poproszenie studentów o narysowanie lub opisanie swoich postępów w dążeniu do osiągnięcia 
konkretnego celu; 

• poproszenie studentów o komentarz na temat ich postępów: jakie zmiany zauważyli?, co z 
trudnych zagadnień jest dla nich teraz łatwe?, co odkryli i co myślą o sobie jako uczących się 
osobach?  
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Brookheart (2009, s. 14) zwraca szczególną uwagę na podejmowane przez nauczyciela 

działania w ocenianiu kształtującym:  

• Należy przekazywać informacje o celach uczenia się w sposób jasny, zrozumiały; 

• Należy pomagać studentom dostrzec związek między celami uczenia się i pracą, którą 

wykonują; 

• Należy uzyskiwać informacje od studentów na temat etapu, na którym się znajdują; 

• Należy przekazywać informację zwrotną/sugestie na temat sposobu zbliżania się do 

osiągnięcia celu/celów; 

• Należy prowadzić dokumentację, która pomoże pokazać rodzaje informacji zwrotnej, 

której potrzebują i którą otrzymują studenci; 

• Należy ułatwiać studentom samoocenę i określanie celów; 

• Należy dostosować swoje zajęcia i planować kolejne z wykorzystaniem informacji z 

oceny. 

Strategie oceniania kształtującego są skuteczne, gdy wykorzystuje się je w celu „wypełnienia 

luki” między tym, co studenci wiedzą, rozumieją i potrafią zrobić, a tym, co będą wiedzieć, 

mają rozumieć, czy wykonać w przyszłości. Warto podkreślić, że rolą nauczyciela nie jest 

wypełnienie tej luki za uczniów, lecz – ze względu na to, że ocenianie kształtujące polega na 

rozwijaniu samodzielności – wspieranie ich przez zachęcanie do własnego wysiłku oraz dzięki 

sposobom i technikom, które są dla nich są skuteczne. (Wilhelm, 2013). 

Patrz: przykłady dobrych praktyk 13-23 

 

3. Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych uwzględniających zróżnicowane 

potrzeby uczniów. 

Obecnie podejście skoncentrowane na uczącym się postuluje użycie różnorodnych technik 

aktywnego uczenia się języków obcych, które pomogą zaspokoić zróżnicowane potrzeby 

językowe uczących się. Jeśli chodzi o doskonalenie umiejętności mówienia, w literaturze 

przedmiotu wymienia się następujące techniki: praca w grupach i parach, technikę ról, 

symulacje, dyskusje, debaty, negocjacje, prezentacje, ćwiczenia spersonalizowane, gry 

edukacyjne, ćwiczenia wykorzystujące lukę informacyjną, wywiady, burze mózgów, 

opisywanie obrazków i tworzenie historyjek obrazkowych, opowiadanie historii, a także inne 

zadania kreatywne dotyczące konkretnych tematów. Mogą być one wykorzystywane na 

tradycyjnych zajęciach w klasie, a także, częściowo, w nauczaniu zdalnym. 

Black & William (1998b) wychodzą z kolei z założenia, że zadawanie pytań i dyskusje w 

klasie są skutecznymi narzędziami w doskonaleniu sprawności mówienia, które dodatkowo 

wzbogacają zasoby wiedzy uczących się i doskonalą ich zdolność rozumienia tekstów 

mówionych. Autorzy zwracają jednak uwagę, że nauczyciele powinni zachęcać uczących się do 

zadawania znaczących, refleksyjnych pytań, a nie tylko takich, które odnoszą się do faktów. 

Ważną rzeczą jest również to, aby uczący otrzymali wystarczającą ilość czasu, która 
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umożliwia im znalezienie odpowiedzi na zadane pytanie. Zaktualizowany model taksonomii 

Blooma umożliwia stworzenie wachlarza działań językowych, które są oparte na kognitywnych 

i afektywnych celach uczenia się. 

Doradza się nauczycielom, aby stwarzali swoim uczniom jak najwięcej możliwości mówienia w 

języku docelowym w przyjaznej atmosferze, we wspólnie podejmowanych działaniach, z 

użyciem materiałów autentycznych, w których uczniowie dzielą się wiedzą ze swoimi kolegami 

i które przygotowują uczących się do efektywnej komunikacji poza salą lekcyjną w procesie 

uczenia się przez całe życie. 

Nauczyciele obserwujący zajęcia językowe w ramach projektu FAB odnotowali na 

obserwowanych zajęciach wiele technik zachęcających uczących się do mówienia w języku 

obcym: Patrz: Przykłady dobrych praktyk 24-32 

• Nauczyciel prezentował humorystyczne przykłady z życia codziennego. 

• Nauczyciele proponowali takie zadania językowe, które podtrzymywały motywację 

uczących się do mówienia w języku docelowym. 

• Większość nauczycieli często przygotowywała zadania do wykonania w parach bądź 

grupach. 

• Nauczyciel proponował wiele zabawnych zadań, uzupełniających te z podręcznika, 

dzięki czemu przez całe zajęcia uczniowie byli zaangażowani w proces uczenia się. 

• Zajęcia były dobrze zaplanowane. Uczniowie dokładnie wiedzieli, co mają wykonać. 

• Na zajęciach pojawiały się różnorodne zadania doskonalące umiejętność mówienia w 

języku obcym, które zachęcały wszystkich uczniów do brania w nich udziału. 

• Nauczyciel często zachęca uczniów do wyrażania swoich opinii i przełamywania lęku 

przed mówieniem. 

 

4. Zastosowanie różnorodnych technik sprawdzania, czy uczeń opanował dany materiał 

Sprawdzanie rozumienia materiału przez uczących się jest ważną, aczkolwiek często 

zaniedbywaną (Fisher & Frey, 2012) częścią procesu dydaktycznego. Nauczyciele powinni nie 

tylko oceniać „postępy poszczególnych uczniów, z upływem czasu, w autentycznych i 

różnorodnych kontekstach” (OECD/CERI, 2008), używając różnych narzędzi pomiaru, ale 

przede wszystkim sprawdzać, w jakim stopniu uczący się zrozumieli nowy materiał, co nie było 

dla nich wystarczająco zrozumiałe oraz, czy potrafią wykorzystać zdobyte doświadczenia w 

innych kontekstach edukacyjnych – umiejętność traktowana jako kluczowa w procesie uczenia 

się, jak się uczyć. 

Nauczyciele mogą używać „kart na wyjście”, które szybko dostarczają odpowiedzi uczniów to 

pytania nauczyciela na koniec każdych zajęć. Dzięki nim nauczyciel może tak zmodyfikować 

tok kolejnych zajęć, aby zawrzeć w nich treści, których uczniowie nie zrozumieli i umiejętności, 

które nie w pełni opanowali. „Bilety na wejście” są podobną strategią, używaną na początku 
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zajęć, która pozwala ocenić, co uczniowie wynieśli z wcześniejszych zajęć (Hidden curriculum, 

2014).  

Black &William (1998) wskazują na następujące strategie, które umożliwiają sprawdzenie 

zrozumienia nowego materiału przez uczących się: 

• sprawdzenie stopnia opanowania słownictwa lub innych treści przed zajęciami i po 

nich; 

• poproszenie uczniów o streszczenie wykładu, dyskusji, tekstu pisanego, które były 

przedmiotem zajęć; 

• udzielenie przez uczących się odpowiedzi na pytania odnoszące się do kończących się 

zajęć i ich wspólne omówienie; 

• indywidualne bądź zespołowe rozmowy z uczniami dotyczące sposobów myślenia 

stosowanych w trakcie rozwiązywania konkretnych problemów; 

• zlecanie krótkich prac pisemnych do wykonania w klasie. 

Nauczyciele często zadają swoim uczniom pytania ogólne, aby sprawdzić, czy został 

zrozumiany zrealizowany materiał. Często jednak takie sprawdzanie jest nieefektywne. 

Uczniowie nie odpowiadają na te pytania, ponieważ są zawstydzeni lub skrępowani sytuacją, 

w której muszą przed całą klasą przyznać się do niezrozumienia materiału (Patrz: część 5). 

Ponadto, nauczyciele obserwujący zajęcia w ramach projektu FAB odnotowali szereg innych 

efektywnych strategii, które pomagają określić poziom zrozumienia zrealizowanego materiału 

przez uczących się (patrz: dobre praktyki 33-44) 

• Nauczyciel dopasowuje treści do tego, co już zostało powiedziane przez uczących się; 

• Nauczyciel dostarcza językowego i emocjonalnego wsparcia swoim uczniom, dąży do 

stworzenia z nimi dobrych relacji, posiada świetne poczucie humoru, używa bogatego 

języka ciała  

• Nauczyciel jest osobą wspierającą i pomocną;  

• Nauczyciel używa słów wspierających oraz chwalących wobec swoich uczniów 

• Nauczyciel opowiada dowcipy, posługuje się przykładami z własnego życia. 

 

5. Udzielanie informacji zwrotnej na temat postępów i dostosowanie metod nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia. 

Badacze twierdzą, że informacja zwrotna to informacja, którą nauczyciele przekazują 

uczącym w zakresie różnicy pomiędzy ich obecnym poziomem osiągnięć a poziomem 

docelowym, który powinni osiągnąć. Sadler (1989) wskazuje na 3 warunki, które powinny 

zostać spełnione, aby uczący się mogli wynieść korzyść z informacji zwrotnej dotyczącej 

wykonywanych przez nich zadań w kontekście akademickim. Twierdzi on, że po pierwsze, 

uczący się musi wiedzieć, jakiego poziomu osiągnięć oczekuje się od niego; po drugie, jak się 
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ma jego obecny poziom do poziomu oczekiwanego; po trzecie, jak zniwelować różnicę 

pomiędzy jego obecnym poziomem, a poziomem oczekiwanym. 

Nauczyciele używają różnych metod, aby ocenić postępy uczącego się, oceniając również 

proces uczenia się jako taki. 

 

A. Informacja zwrotna udzielana przez nauczyciela 

Właściwa interpretacja informacji zwrotnej przez uczniów wymaga rozumienia przez nich, czym 

charakteryzuje się oczekiwany od nich poziom osiągnięć. Główna zasada informacji zwrotnej to 

pomóc uczącym się przyswoić sposoby dojścia do oczekiwanego od nich poziomu. (Oxford 

Learning Institute).  

Konkretna, szczegółowa i konstruktywna informacja zwrotna może dotyczyć różnego typu prac 

wykonanych przez uczącego się, jak np. zapisy w dzienniku, wypracowania, zadania pisemne 

wykonane w klasie, projekty, quizy, dzieła sztuki, przedstawienia artystyczne. Informacja 

zwrotna może być użyta celem poprawy jednego z powyższych wytworów pracy (Hidden 

Curriculum, 2014). Literatura przedmiotu (Moss & Brookhart, 2009; William, 2012) zachęca 

nauczycieli do udzielania informacji zwrotnej, która dotyczy bardziej działań przyszłych niż 

przeszłych. Poza tym, informacja zwrotna powinna być udzielana we właściwym czasie, być 

zrozumiała i opisowa. Termin opisowy oznacza, że informacja zwrotna mierzy osiągnięcia 

uczącego się z punktu widzenia następujących kategorii: 

 

Informacja zwrotna pomaga utwierdzić przekonanie, że wszyscy uczniowie potrafią osiągnąć 

wysoki poziom zaawansowania i zaprzecza opinii, że złe wyniki zależą od braku zdolności. W 

związku z tym uczniowie powinni być zachęcani do inwestowania w dalsze uczenie się (Boston, 

2003).  

Przykłady dobrych praktyk stosowanych przez obserwujących nauczycieli: 

• Nauczyciel stale chwali swoich uczniów. 

Cele

bierze pod uwagę 
cele, które należy 
osiągnąć

Mocne strony 

wskazuje na 
działania, które 
zakończyły się 
sukcesem

Słabsze strony

wskazuje na braki, 
które należy 
nadrobić

Kierunek

pokazuje, jaką 
drogą należy 
podążać, aby 
nadrobić braki
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• Nauczyciel cierpliwie poprawia błędy swoich uczniów. 

B. informacja zwrotna udzielana przez kolegów 

Uczniowie powinni również nauczyć się oceniać swoich kolegów. W związku z tym nauczyciele 

mogliby udzielać im wskazówek dotyczących sposobów takiej oceny, korzystając z wykresów 

lub kart zawierających kryteria oceny. Te ostatnie dotyczą obszarów, na których powinni 

koncentrować się oceniający. 

Ocena koleżeńska jest ważnym elementem oceniania kształtującego. Uczniowie zwykle bardzo 

poważnie traktują krytykę udzielaną im przez kolegów. Lubią również odgrywać rolę osoby 

oceniającej lub eksperta i dlatego oceniają swoich kolegów bardzo rozsądnie (Black et al., 

2004). 

Ocena koleżeńska będzie wartościowym działaniem, jeśli nauczyciel stworzy uczniom 

odpowiednie warunki, które umożliwią im nabycie nowej umiejętności. Black (2004) proponuje 

kilka prostych i skutecznych technik, które zapoznają uczących się z oceną koleżeńską. Jest to 

na przykład używanie symboli „świateł drogowych”, gdzie kolor zielony oznacza dobre 

zrozumienie danej problematyki, żółty – częściowe zrozumienie, czerwony – niewielkie 

zrozumienie lub jego brak. Może to również polegać na łączeniu w grupy tych uczniów, którzy 

wskazali kolor zielony bądź żółty, aby między sobą wyjaśnili niezrozumiałe kwestie, a 

nauczyciel w tym czasie pracuje z tymi uczniami, którzy wskazali kolor czerwony, aby pomóc 

im zrozumieć omawiane zagadnienia. 

W każdym razie uczący się powinni otrzymać od swojego nauczyciela wskazówki dotyczące 

kryteriów oceniania i schematów punktowania. Powinni oni w pełni zrozumieć dwie rzeczy – cel 

ocenianej pracy oraz co oznacza skuteczne wykonanie ocenianej pracy (Black, 2004:15). 

Partnerzy fińscy, podsumowując działania dydaktyczne zaobserwowane podczas oglądanych 

zajęć, stwierdzili, że „ocena koleżeńska zmniejsza pracę nauczyciela” (strona projektu FAB).  

Przykłady dobrych praktyk przedstawione przez nauczycieli oglądających zajęcia: 

• Przed obejrzeniem prezentacji, 5 uczniów zostało poproszonych o ocenę przedmiotowej 

prezentacji, biorąc pod uwagę jej przygotowanie, zaprezentowanie oraz prowadzenie 

dyskusji, która się z niej wywiązała. Studenci otrzymali do dyspozycji odpowiednie arkusze 

oceny. 

• Nauczyciel ustala odpowiedni stopień trudności zadania, co zachęca uczących się do jego 

wykonania. Nauczyciel tłumaczy, na czym polega ocena koleżeńska i samoocena i 

wyjaśnia, dlaczego te sposoby oceniania są celowe.  

C. Samoocena przez ucznia 

Samoocena jest bardzo zbliżona do oceny koleżeńskiej. Czasami oba działania mogą być 

podejmowane jednocześnie, szczególnie jeśli ocena koleżeńska odbywa się ustnie. 

Nauczyciele powinni pomóc uczniom stać się bardziej świadomymi ich potrzeb edukacyjnych, 

ich mocnych stron, a także zainteresowań, aby ci mogli się nauczyć uczenia się i mogli wziąć 
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większą odpowiedzialność za swój rozwój edukacyjny (Hidden curriculum, 2014). W związku z 

ty, uczący się powinni nauczyć się dokonywać samooceny własnych działań, biorąc pod uwagę 

ich własne procesy uczenia się, refleksję na temat tego, co potrafią wykonywać dobrze, a nad 

czym należałoby jeszcze popracować. Powinni również posiąść umiejętność samooceny tego, 

czego się już nauczyli i co jest jeszcze przed nimi, aby osiągnąć cele, które zostały założone w 

kursie. 

Badacze przedmiotu (Black et al. 2004:14) twierdzą, że najtrudniejszą kwestią jest 

„nakłonienie uczących się do myślenia o ich pracy w kategoriach pewnego zestawu celów”. 

Należy wpoić uczącym się, aby zawsze pamiętali o celach danego działania i aby zawsze 

oceniali swoje postępy z perspektywy realizacji tego celu. Ucząc się tej umiejętności, uczniowie 

rozwijają swoje strategie metakognitywne.  

Przykłady dobrych praktyk przedstawione przez nauczycieli obserwujących zajęcia: 

• Bardzo przyjazny, pozytywnie nastawiony i zachęcający do pracy nauczyciel, który 

zachęca uczniów do refleksji nad tym, dlaczego na zajęciach uczący się otrzymali do 

wykonania takie a nie inne działania językowe, jak wyglądają ich postępy, nad czym 

należałoby jeszcze popracować, itp. 

• Większość nauczycieli stwarza uczącym się możliwość refleksji nad pracą, którą wykonali. 

• Po wykonaniu pracy w parach bądź grupach każdy uczeń otrzymał trzy karteczki 

samoprzylepne, na których miał wystawić ocenę sobie i innym partnerom interakcji. Na 

każdej karteczce należało narysować dwa „uśmieszki” – pierwszy za wniesioną treść, 

drugi za uczestnictwo w zadaniu. Każdy z oceniających mógł narysować „buźkę” 

uśmiechniętą, neutralną lub zasmuconą.  

• Uczniowie głównie dokonywali autokorekty błędów języków, a nauczyciel chwalił każde 

takie działanie.  

Po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej obecnego poziomu zaawansowania 

językowego, uczniowie powinni wiedzieć, jakie kroki należy poczynić, aby poprawić bieżący 

stan. W tym celu uczący się powinni ustalić dla siebie cele i zaplanować związane z nimi 

dalsze działania. Jeśli uczniowie wiedzą, jak dokonać poprawy, ich uczenie się staje się 

bardziej celowe, stają się oni również bardziej odpowiedzialni za ten proces, co z kolei może 

ich lepiej przygotować do uczenia się przez całe życie. 

Patrz: przykłady dobrych praktyk 45-50.  

 

6. Aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się. 

Aby odnieść sukces, uczniowie muszą zmienić swoją rolę z biernych odbiorców wiedzy na 

aktywnych uczestników procesu tworzenia wiedzy. Aktywne uczenie się oznacza, że uczący się 

są zaangażowani w proces przekazywania i przetwarzania informacji, łączenia ich z już 

posiadaną wiedzą i ich dopasowywania do nowych okoliczności. Aktywne uczenie się opiera 
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się na teorii konstruktywizmu, która podkreśla, że aktywne tworzenie własnych zasobów 

wiedzy przez uczącego się, polegające na modyfikacji i uzupełnianiu już posiadanej wiedzy 

celem zrozumienia nowych treści i jest według konstruktywistów, procesem tworzenia 

znaczenia. Konstruktywizm społeczny (Vygotsky et al.) mówi, że uczenie się odbywa się dzięki 

interakcji z innymi osobami, np. nauczycielem lub kolegami w klasie. W związku z tym 

działania interakcyjne odgrywają kluczową rolę w budowaniu etosu aktywnego uczenia się w 

sali lekcyjnej. 

Nauczyciele odgrywają istotną rolę w stwarzaniu uczącym się możliwości uczestniczenia w 

procesie uczenia się. Dla niektórych nauczycieli oznacza to zmianę z ich dotychczasowej roli 

eksperta w danej dziedzinie na facylitatora, który wspiera uczących się, pozwala im samym 

stać się ekspertami. Uczący się mogą to osiągnąć, aktywnie uczestnicząc w wykonywanych 

zadaniach, zadając pytania, znajdując odpowiedzi na pytania problemowe, dyskutując i 

podejmując decyzje. Techniki polegające na aktywnym angażowaniu uczniów w proces 

uczenia się uwzględniają: zadania grupowe, dyskusje wokół pytań zadawanych przez 

nauczyciela lub innych uczniów, debaty, dyskusje panelowe, sporządzanie szczegółowych 

notatek- również przy pomocy szablonów, pokazy, quizy, sondaże opinii (publicznej).  

Metody polegające na aktywnym angażowaniu uczniów w proces uczenia się są czasochłonne 

i wymagają od nauczyciela wiedzy dydaktycznej, na podstawie której musi on zaprojektować 

właściwe zadania, przedstawić przykłady wspomagających ćwiczeń językowych, 

ułatwiających wykonanie zadania oraz monitorować zaangażowanie uczących się w 

wykonywanie zadań. Z drugiej strony, wykonując tego typu zadania uczniowie „nabywają 

doświadczenia, które można wykorzystać w wielu różnych sytuacjach poza salą lekcyjną 

(Knapper, 2007)”. Wyżej wymienione działania językowe wymagają również przeniesienia 

kontroli nad wykonywaną pracą z nauczyciela na ucznia, który staje się odpowiedzialny za 

swój własny proces uczenia się. Taka umiejętność może okazać się bardzo przydatna w 

nieformalnych obszarach uczenia się, np. w kontekście uczenia się przez całe życie. 

Przykłady dobrych praktyk (51-62) przedstawione przez nauczycieli oglądających zajęcia 

• Nikt z uczniów nie miał oporów przed mówieniem i zadawaniem pytań. 

• Uczniowie byli w dużym stopniu odpowiedzialni za przebieg zajęć. 

• Uczniowie odgrywali kluczową rolę w procesie uczenia się języka obcego podczas 

oglądanych zajęć. Nauczyciel chodził po sali, przysłuchiwał się wypowiedziom uczących 

się i w razie potrzeby pomagał im. 

• Uczniowie angażowali się w ciekawe dyskusje, przedstawiając dobrze przemyślane 

argumenty.  
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5. ZESTAWIENIE TECHNIK DYDAKTYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH OCENIANIE 

KSZTAŁTUJĄCE, STOSOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI UCZESTNICZACYCH 

W PROJEKCIE FAB WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZACYMI ICH UZYCIA.  

 

TECHNIKI 
WSPOMAGAJACE 

OCENIANIE 
KSZTAŁTUJACE  

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ICH WYKORZYSTANIA 

 

                                       TWORZENIE PRZYJAZNEJ ATMOSFERY W SALI LEKCYJNEJ 

Wspólne 
ustalenie reguł 
zachowania w 
sali lekcyjnej  

Zapewnienie sprzyjającej nauce i produktywnej atmosfery w sali lekcyjnej 
możliwe jest wyłącznie dzięki zrozumieniu tego, jakie typy zachowań są 
akceptowane i nieakceptowane w sali lekcyjnej. Aby to ustalić, należy 
spytać uczniów, w jaki sposób chcieliby być traktowani w sali lekcyjnej. 
Należy dowiedzieć się, jakie typy zachowań są przez nich postrzegane się 
jako życzliwe, uprzejme, empatyczne, okazujące szacunek. Zasady uznane 
przez większość jako wzorcowe należy zapisać jako reguły właściwego 
zachowania w sali lekcyjnej (1) *. 

Ankiety w sali 
lekcyjnej 

Każdy uczeń otrzymuje inną kartę z pytaniem bądź pytaniami dotyczącymi 
zainteresowań, preferencji, najzabawniejszych wydarzeń w życiu jakiejś 
osoby, itp. Następnie wykorzystuje swoje pytanie bądź pytania celem 
przeprowadzenia ankiety wśród pozostałych uczniów. Zebrane informacje 
przedstawia w formie graficznej i wyciąga stosowne wnioski.  

Small talk Kolejna technika polega na lepszym poznaniu innych uczniów w klasie. Po 
przedyskutowaniu celów i najbardziej popularnych tematów small talku, 
uczniowie przeprowadzają small talk. Zwykle sprawia im dużą przyjemność 
rozmawianie z innymi uczniami na tzw. wolne tematy.  

Znaczący small 
talk 

Po przedyskutowaniu oraz przećwiczeniu zasad small talku, można 
porozmawiać z uczniami o tzw. antysmalltalku. W tym celu, możemy rozdać 
uczniom karty z dwoma znaczącymi pytaniami i poprosić ich o dopisanie 
jeszcze jednego, podobnego pytania. Następnie uczniowie znajdują trzy 
osoby i każdej z nich zadają jedno z trzech pytań. Po zakończeniu 
zadawania pytań, uczniowie opowiadają o najciekawszym, 
najsympatyczniejszym, czy też najbardziej kłopotliwym pytaniu, które 
musieli zadać lub też na które musieli odpowiedzieć.  
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Mierzenie 
temperatury 
emocjonalnej 

Należy poprosić uczniów, aby pomyśleli o tym jak się czują na zajęciach. 
Następnie nauczyciel rozdaje karteczki i prosi uczniów o zapisanie stopnia 
ich temperatury emocjonalnej według skali – 5, + 5, gdzie -5 oznacza 
bardzo zestresowany, napięty, a z kolei +5 zrelaksowany, szczęśliwy, 
pewny siebie. Nauczyciel zbiera karteczki i prosi jedną z par o 
przedstawienie wyników na tablicy. Analogiczne mierzenie temperatury 
można przeprowadzić również pod koniec zajęć.  

Wzbudzanie 
motywacji 

wewnętrznej 

Ludzie powinni myśleć pozytywnie o sobie samych. Należy pomóc uczniom 
zrozumieć, że będą pozytywnie myśleli o sobie, jeśli zaangażują się w 
pozytywne działania. W tym celu możemy przedstawić im 3-stopniowy 
proces wyboru pozytywnych działań. Po pierwsze, myślimy pozytywnie; po 
drugie, ciągle działamy, myśląc pozytywnie, po trzecie, doświadczamy 
pozytywnych odczuć na temat swojej osoby poprzez wykonywanie 
pozytywnych działań. To z kolei skłania nas do kolejnych pozytywnych myśli 
i cykl się powtarza. Możemy porozmawiać z uczniami o tym, jak zmienić 
myślenie negatywne na myślenie pozytywne, które skutkuje pozytywnymi 
działaniami i pozytywnym myśleniem o swojej osobie, co jest mocnym 
wewnętrznym motywatorem (6).  

SPRAWDZANIE POZIOMU ZROZUMIENIA MATERIAŁU 

Streszczenia Okresowo można sprawdzać stopień opanowania /zrozumienia materiału, 
przekazując uczniom do wypełnienia karteczki, na których pierwszej stronie 
odnotowują nowo nabyte treści, dokonując ich streszczenia. Na drugiej, z 
kolei, piszą o zagadnieniach, które nie są dla nich w pełni zrozumiałe i 
formułują swoje wątpliwości jako stwierdzenia bądź pytania (3). 

Bilety na wejście Bilety na wejście są rozprowadzane na początku zajęć. Uczniowie 
otrzymują karteczki, na których pojawiają się pytania dotyczące pracy 
domowej lub też materiału, będącego przedmiotem poprzednich zajęć. 
Nauczyciel zbiera karteczki, na podstawie których może właściwie 
pokierować dalszym przebiegiem zajęć.  

Podniesiona ręka Ta technika pozwala na uzyskanie natychmiastowej informacji o stopniu 
zrozumienia materiału przez uczniów. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie a 
następnie prosi ich, aby odpowiedzieli na nie, pokazując 1 lub 2 palce, jeśli 
omawiane zagadnienie wciąż wymaga wytłumaczenia, 3 lub 4 palce jeśli 
są na dobrej drodze do zrozumienia problemu i 5 palców jeśli całkowicie 
zrozumieli omawiane zagadnienie (4).  

Każdy z każdym  Nauczyciel rozdaje kartki z pytaniem otwartym, dotyczącym ostatnio 
omawianego zagadnienia wśród 4-5 osobowych grup. Uczniowie dzielą się 
w grupie wiedzą, udzielając odpowiedzi na postawione pytanie. Jak tylko 
grupa udzieli odpowiedzi na pytanie, przekazuje swoją kartę z 
odpowiedzią kolejnej grupie, która uzupełnia zapisaną już odpowiedź. 
Wszystkie kartki są zbierane i omawiane gdy tylko wszystkie grupy 
zakończą prace nad wszystkimi odpowiedziami.  
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Dyskusje w 
parach 

Szybka i prosta technika umożliwiająca zbadanie poziomu zrozumienia 
materiału przez uczących się. Nauczyciel zadaje pytanie, np. Czego 
nauczyłeś się podczas dzisiejszych zajęć? lub też W jaki sposób to, czego się 
dzisiaj nauczyłeś, wiąże się z Twoim życiem? Uczniowie otrzymują kilka minut 
na zastanowienie się nad odpowiedziami, której później zapisują na 
kartkach. Następnie uczniowie dobierają się w pary lub większe grupy i 
rozmawiają o udzielonych przez siebie odpowiedziach. Nauczyciel 
monitoruje pracę uczniów.  

Różne pytania Zadawanie pytanie jest doskonałą strategią oceniania kształtującego, która 
umożliwia sprawdzenie stopnia zrozumienia materiału. Uczącym się na 
niższych poziomach zaawansowania zwykle zadaje się pytania dotyczące 
pewnych faktów i informacji ogólnych. Uczniów bardziej zaawansowanych 
językowo powinniśmy zachęcać do refleksji dotyczącej ich strategii uczenia 
się. Taksonomia Blooma zawiera 6 poziomów umiejętności poznawczych, 
które są wskazówką dla nauczyciela co do trudności zadawanych pytań.  

PYTANIA O TO, CZEGO UCZNIOWIE SIĘ NAUCZYLI 

Korzystanie z 
karteczek 

Uczniowie mogą zapisać na karteczce informację o tym, czego nauczyli się 
na zajęciach, a następnie 

- wręczyć ją nauczycielowi; 

- porozmawiać o zapisanych informacjach z inną osobą; 

- pozmawiać o zapisanych informacjach z całą klasą (4). 

Jednominutowe  

odpowiedzi 

Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, informując ich, że mają tylko 1 minutę 
na zapisanie odpowiedzi. Należy upewnić się, że odpowiedź na zadane 
pytanie może być udzielona w ciągu 1 minuty. Pytania powinny skłaniać do 
refleksji nad własnym uczeniem się i odwoływać się do osobistych 
doświadczeń uczących się. Można odwołać się do taksonomii Blooma 
zawierającej wskazówki dotyczące zadawania pytań. Zadawane pytania 
powinny odnosić się do 3 najwyższych poziomów umiejętności poznawczych 
w taksonomii Blooma. Uczniowie mogą rozmawiać o udzielonych 
odpowiedziach w parach bądź grupach.  

Jednozdaniowe 
streszczenia 

Nauczyciel prosi uczniów o jednozdaniowe streszczenie tego, czego się 
nauczyli na kończących się właśnie zajęciach. Treść streszczeń będzie 
świadczyła o stopniu zrozumienia materiału przez uczących się i stanowiła 
cenna informację, pomocną przy planowaniu kolejnych zajęć.  

Prawda czy 
fałsz? 

Pod koniec zajęć, uczniowie otrzymują od nauczyciela test sprawdzający 
zrozumienie materiału będącego przedmiotem zajęć. W teście (np. prawda 
– fałsz lub też wielokrotnego wyboru) pojawiają się błędne odpowiedzi, 
bardzo zbliżone do tych właściwych, które sprawdzają stopień zrozumienia 
zrealizowanego materiału.  

Chwila refleksji Nauczyciel prosi uczniów o chwilę refleksji na nad nowo wprowadzonym 
materiałem. W tym zadaniu mają pomóc niedokończone zdania, których 
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treść uczniowie dopasowują do własnych doświadczeń, np. 

• Zmieniłem(am) swój stosunek do …. 

• Stałem(am) się bardziej świadomy(a)…… 

• Byłem zdziwiony(a), że ….. 

• Mogłem(am) odnieść ten materiał do …. 

• Identyfikowałem(am) się z ….. 

Karuzela 
pomysłów 

Nauczyciel wycina koło i dzieli je na cztery ćwiartki oznaczone jako: 
Przepowiedz, Wytłumacz, Streść, Oceń. Ze zrobionego koła tworzy 
zabawkę, którą puszcza po zrealizowaniu materiału. Jeśli zabawka 
zatrzyma się na polu: „Streść”, nauczyciel może zadać pytanie:  
„Wymień główne pojęcia, które były przedmiotem dzisiejszych zajęć”. 

Kostka w grze Nauczyciel przedstawia uczniom 6 pytań i dzieli uczniów na 4-osobowe 
grupy. Każda grupa otrzymuje jedną kostkę. Każdy uczeń w grupie rzuca 
kostką, a następnie odpowiada na pytanie, którego numer odpowiada 
wyrzuconym oczkom. Jeśli ten sam numer wypadnie kilkukrotnie, grupa 
może uzupełnić już udzieloną odpowiedź lub ponownie rzucać kostką.  

RSQC2 W ciągu dwóch minut uczniowie przypominają sobie i tworzą listę 
rankingową zagadnień omawianych na poprzednich zajęciach, przez 
kolejne 2 minuty streszczają za pomocą jednego zdania wypisane wcześniej 
zagadnienia, a także tworzą pytanie, na które chcieliby uzyskać 
odpowiedź w nawiązaniu do poprzednich zajęć. 

ŚLEDZENIE POSTĘPÓW Z PERSPEKTYWY ZAŁOŻONYCH CELÓW 

Indywidualne 
rozmowy z 

uczniem 

Indywidualne spotkania nauczyciela z uczniem pozwalają w sposób 
kształtujący ocenić stopień zrozumienia materiału przez ucznia. Przed takim 
spotkaniem należy przygotować pytania mające na celu uzyskanie od 
ucznia kluczowych informacji. 

Listy kontrolne Nauczyciel tworzy listę kontrolną uwzględniającą wszystkie elementy 
wypowiedzi ustnej, które podlegają ocenie. Uczniowie wypełniają listę 
kontrolną w ramach samooceny bądź oceny koleżeńskiej (4). 

Ocenianie 
prezentacji 

Uczniowie często otrzymują do wykonania prezentacje, które są 
przygotowywane w domu i wygłaszane na zajęciach. Wspólnie z uczniami 
można ustalić kryteria, za pomocą których będą oceniane wszystkie 
prezentacje. 

Mogą one uwzględniać: 

• przygotowanie prezentacji (jakość slajdów, obecność innych pomocy 
audiowizualnych uatrakcyjniających przekaz); 

• prezentacja jako taka (atrakcyjność treści, kontakt wzrokowy ze 
słuchaczami, klarowne wyjaśnienia, właściwy dobór slajdów, dobre 
relacje ze słuchaczami), 

• dyskusja (przemyślane, nawiązujące do prezentacji pytania do 
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słuchaczy; dobre prowadzenie dyskusji, słuchanie i reagowanie na 
odpowiedzi słuchaczy). 

Uczniowie oceniają wystąpienia swoich kolegów, dokonując ustnych 
komentarzy, zaczynając od tych pozytywnych. 

Obserwacje • Nauczyciele mogą uzyskać cenne informacje o postępach swoich uczniów 

obserwując ich na zajęciach. Odnotowywanie tych informacji może 

przyjąć różne formy: 

- używanie karteczek samoprzylepnych z komentarzami nauczyciela 

zapisanymi w czasie obserwacji, które mogą dołączone do zeszytu/teczki 

ucznia; 

- wypełnianie tabelki z nazwiskami wszystkich uczniów, pozwalającej na 

umieszczanie komentarzy obok nazwisk uczniów wykonujących konkretne 

zadanie; 

- używanie fiszek z notatkami o poszczególnych uczniach. Jeśli obserwacja 

jest prowadzona przez dłuższy okres, możemy zaobserwować pewne 

tendencje w zachowaniu/działaniu określonych uczniów. 

Odliczanie 
Po zakończonych zajęciach, uczniowie są proszeni o udzielenie odpowiedzi 

w formie pisemnej bądź ustnej na poniższe stwierdzenia: 

3 rzeczy, o których dowiedzieli się dopiero podczas zajęć. 

2 rzeczy, który zdziwiły ich jeśli chodzi o omawiane zagadnienie, 

1 rzecz/czynność, która planują wykonywać wykorzystując materiał 

zdobyty na zajęciach  

Inne przykładowe stwierdzenia: 

3 rzeczy, o których się dowiedziałeś(aś), 2 nowe interesujące fakty, 1 

pytanie, które Cię nurtuje w związku z omawianym zagadnieniem 

3 różnice między …., 2 typy skutku …… na …., 1 pytanie, które Cię 

nurtuje w związku z omawianym zagadnieniem 

3 słowa kluczowe, 2 nowe pomysły (koncepcje), 1 zagadnienie, nad których 

chciał(a)bym się pochylić.  

AKTYWNE ANGAŻOWANIE WSZYSTKICH UCZNIÓW 

Techniki 
wspomagające 

tworzenie 
wypowiedzi 

ustnych, tzw. 
scaffolding 

Nauczyciel przygotowuje różne pomoce wizualne (tabelki, schematy, 
ilustracje, itp.), które pomagają uczniom w tworzeniu wypowiedzi ustnych i 
aktywnym udziale w dyskursie mówionym. Mogą to być na przykład 
niedokończone dialogi, które powinny być uzupełnione zwrotami 
wyrażającymi różne funkcje komunikacyjne, np. udzielanie pochwały, 
udzielanie i proszenie o informację zwrotną, przystąpienie do dyskusji, 
podkreślanie istotnych informacji, wyrażenie aprobaty, dezaprobaty, prośba o 



    

31 
 

powtórzenie, itp. (6) 

Cztery rogi W każdym rogu sali lekcyjnej nauczyciel umieszcza odpowiednio napisy: „ 
Całkowicie się zgadzam”, „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się”, „Zupełnie się 
nie zgadzam”. Następnie nauczyciel wygłasza opinię, nawiązującą do 
ostatnio omawianego materiału. Uczniowie podchodzą do napisu, które 
najlepiej odzwierciedla ich własną opinię na dany temat. W kolejnej części 
zajęć uczniowie z każdego rogu argumentują swoją decyzję. Na tej 
podstawie nauczyciel uzyskuje informacje, które pozwolą mu właściwie 
pokierować dalszym przebiegiem zajęć, bądź całego kursu.  

Planowanie 
wypowiedzi ustnej 

Nauczenie, w jaki sposób należy właściwie zaplanować wypowiedź ustną 
jest bardzo ważnym zadaniem. Możemy w tym celu skorzystać ze strony 
internetowej: www.educationoasis.com lub innej strony internetowej 
zwierającej materiały ilustracyjne, ułatwiające właściwe zaplanowanie i 
pokierowanie własną wypowiedzią ustną (4,6). 

Pytania otwarte Używanie pytań otwartych pozwala na lepszy wgląd w proces uczenia się 
ucznia. W związku z tym nauczyciel powinien zadawać pytanie, na które 
nie można odpowiedzieć tak lub nie lub udzielić innej jednowyrazowej 
odpowiedzi. Pytania otwarte, na przykład te, zaczynające się od słowa 
dlaczego, wymagają od uczących się sięgnięcia do głębszych zasobów 
wiedzy (4). 

Samoocena Nauczyciel tworzy listę quizów o zróżnicowanym stopniu trudności, do 
których udostępnia klucz. Nauczyciel informuje, że zadania służą 
samoocenie weryfikującej stopień opanowania konkretnego materiału. 
Uczniowie sami wykonują i sprawdzają zadania, aby wyciągnąć stosowne 
wnioski dotyczącej ich dalszej pracy.  

Trzy razy prawda 
a raz …… 

Uczniowie zapisują trzy prawdziwe informacje i jedną zmyśloną na jakiś 
temat. W kolejności przedstawiają swoje propozycje swojemu partnerowi, 
grupie lub całej klasie. Uczniowie próbują odkryć zmyśloną informację. 
Nauczyciel monitoruje pracę uczniów (4).  

Porozmawiaj z 
kolegą  

Nauczyciel prosi uczniów o przedyskutowanie w parach zagadnienia, 
którego było przedmiotem zajęć. Nauczyciel słucha wypowiedzi uczniów, 
aby uzyskać informację o tym, czego się nauczyli, a czego jeszcze nie (4).  

Piszemy 
scenariusz 

Nauczyciel prosi uczniów o napisanie scenariusza omawianego a tekstu, a 
następnie jego odegranie na podstawie stworzonego tekstu (3).  

Skala Likerta Uczniowie otrzymują 3-5 stwierdzeń dotyczących omawianego tekstu, które 
nie są całkowicie prawdziwe bądź fałszywe, ale są z pewnością 
dyskusyjne. Celem zadania jest krytyczne podejście do tekstu i dyskusja z 
kolegami na jego temat. Stwierdzenia koncentrują się wokół pewnych 
uogólnień dotyczących bohaterów, wątków, sytuacji konfliktowych, 
symboliki. Pozwalają one analizować, syntetyzować i oceniać informacje, 
np. 

http://www.educationoasis.com/
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Jaka jest Twoja opinia? 

Bohater (imię) nie powinien był robić (działanie) 

Całkowicie się zgadzam                Zgadzam się                  Nie zgadzam się.  

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ DOTYCZACEJ WYNIKÓW UCZNIA 

Ocena 
koleżeńska na 
karteczkach 

Przed przydzieleniem uczniom zadania, którego kluczowym elementem jest 
dyskusja, nauczyciel rozmawia z nimi o cechach dobrego dyskutanta. 
Informuje ich również, że po wykonaniu zadania otrzymają ocenę 
wystawioną im przez kolegów, jak również będą poproszeni o dokonanie 
samooceny. Nauczyciel wspólnie z uczniami ustala kryteria oceny, które 
mogą uwzględniać: 

• Treść: świetny przekaz treści (+3), dobry przekaz (+2), 

satysfakcjonujący (+1), brak przekazu (0); 

• Udział w zadaniu: bardzo aktywny (+3), aktywny (+2), 
satysfakcjonujący (+1), uczeń milczał przez większość czasu (0) 

Kryteria zależą od zadania. Czasami przedmiotem oceny może być użycie 
konkretnych zwrotów wyrażających określone funkcje komunikacyjne, jak np. 
udzielanie informacji zwrotnej, aprobaty/dezaprobaty lub też użycie 
konkretnego słownictwa związanego z omawianą problematyką. Po 
zakończonym zadaniu, uczniowie otrzymują kolorowe kartki z imionami 
kolegów, których mają ocenić i kartkę innego koloru do samooceny.  

Samoocena Nauczyciel prosi uczniów, aby dokonali oceny własnych postępów, 
przyglądając się faktom świadczącym o osiągnięciu założonych celów i 
myśląc o krokach, które powinny zostać podjęte, aby zwiększyć postępy 
(3).  

Opisowo czy 
sumarycznie? 

Zamiast stosowania tradycyjnego testu postępów, nauczyciel może 
sprawdzić wyniki uczących się stosując listę wyrażeń: Już to potrafię, jak np. 
„Potrafię uczestniczyć w dyskusji, wyrażając w sposób jasny i uprzejmy swój 
punkt widzenia”. Taka ocena może odbywać się przez kilka zajęć i 
uwzględniać działania ucznia w różnych typach interakcji, jak np. technika 
ról, praca w grupach; parach, inne typu dyskursu mówionego (4). 
Nauczyciel udziela uczniom informacji zwrotnej o ewentualnych brakach w 
realizacji konkretnych działań językowych i wskazuje na możliwości ich 
poprawy (5). 

Aplikacje webowe Nauczyciel układa pytania wymagające krótkiej odpowiedzi, jak np. 
prawda/fałsz, wielokrotny wybór, uzupełnienie luki jednym wyrazem, 
korzystając np. z platformy SurveyMonkey celem stworzenia testu. 
SurveyMonkey daje wgląd w odpowiedzi poszczególnych uczniów oraz 
udziela informacji zbiorczej dotyczącej wszystkich odpowiedzi. 

Możemy również skorzystać z aplikacji Kahoot, jeśli chcemy sprawdzić jak 
dobrze studenci opanowali słownictwo bądź struktury gramatyczne. 
Zabawne ćwiczenia z elementami współzawodnictwa, z muzyką w tle, 
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przekazują nie tylko informacje o postępach uczniów, lecz im samym dają 
również poczucie odniesionego sukcesu (6).  

*UWAGA: przytoczone przykłady zostały wybrane z następujących źródeł (pełny opis zawarty w 

bibliografii):   (1) - Allred, 2008; (2) - Crocket, 2016; (3) - Lambert, 2012; (4) - Regier, 2010; (5) - 

Scrivener; (6) – wykorzystane przez autorkę części teoretycznej  Nemirę Mačianskienė, VMU. 

 

6. PODSUMOWANIE ZALET STOSOWANIA OCENIANIA KSZTAŁTUJACEGO 

30 lat badań nad ocenianiem kształtującym pokazuje, że narzędzie to jest ważnym elementem 

nauczania, mającym na celu podniesienie świadomości ucznia w zakresie uczenia się (Black & 

William, 1998a). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (2001) stwierdza, że „siła 

oceniania kształtującego leży w tym, że ma ono na celu usprawnienie procesu uczenia się” 

Badacze przedmiotu wymieniają następujące zalety oceniania kształtującego: 

• Stosowanie OK w procesie nauczania, angażującym uczniów prowadzi do lepszych 

osiągnięć. Na podstawie informacji uzyskanych od uczących się, nauczyciele mogą 

właściwie pokierować procesem nauczania, dokonywać stosownych zmian w zakresie 

treści i metod nauczania, aby przyniosły one uczącym się natychmiastowe korzyści. 

Ponadto dzięki uzyskanym informacjom, dotyczących własnych postępów, uczący się 

mogą właściwie pokierować i odpowiednio modyfikować swój własny proces uczenia 

się (Brookhart, 2010a).  

• Uczestniczenie w ocenianiu kształtującym angażuje uczących się w proces aktywnego 

uczenia się, promuje podejście zadaniowe, umożliwia koncentrację na konkretnych 

celach uczenia się 

• Kiedy uczniowie uczą się jak dokonywać samooceny własnego procesu uczenia się, 

uczą się jak stawiać sobie cele, jak obserwować swoje postępy, jak sprawdzać, czy 

założone cele zostały osiągnięte i planowe kolejne kroki. Można zatem stwierdzić, że 

udział w działaniach związanych z ocenianiem kształtującym stymuluje rozwój 

umiejętności metakognitywnych uczących się. 

• Kiedy uczący się biorą odpowiedzialność za własny proces uczenia się, wzrasta ich 

motywacja, czują się bardziej pewni siebie, i są świadomi, że mogą sami decydować 

o swoim uczeniu się. 

• Ponadto oceny służące uczeniu się, szczególnie ocena koleżeńska i samoocena 

pomagają uczącym się w społecznym konstruowaniu wiedzy. 

OK umożliwia studentom otrzymanie szczegółowej informacji zwrotnej, która dotyczy 

dokładnie tych obszarów, które należałoby poprawić i wskazuje, w jaki sposób można 

dokonać poprawy.  
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W ocenianiu kształtującym, będącym procesem ciągłym, informacja zwrotna jest 

przekazywana na bieżąco, a nie po upływie np. 2 tygodni, po tym jak uczeń wykonał pracę 

pisemną i nauczyciel dokonał jej poprawy. 

Podsumowując, dzięki uczestnictwu w ciągłym procesie oceny własnego uczenia się, uczniowie 

potrafią odkryć, co potrafią osiągnąć z pomocą innych, a co uda im się zrobić samodzielnie. 

Innymi słowy, uczą się uczyć, co jest bardzo ważną umiejętnością w procesie uczenia się przez 

całe życie. 

Black & William (1998a) przedstawiają wyniki badania, w którym przeanalizowano 250 

artykułów naukowych i rozdziałów książek, aby stwierdzić, czy OK spełnia swoje cele 

dydaktyczne w sali lekcyjnej. Autorzy stwierdzili, że wysiłki dydaktyczne podkreślające rolę 

oceniania kształtującego przynoszą znaczące korzyści. Jak się okazuje, ocenianie kształtujące 

pomaga bardziej uczniom osiągającym słabsze wyniki, a także tymi z trudnościami w uczeniu 

się niż pozostałym uczącym się (Black & William 1998b).  

Podsumowując ten rozdział należy stwierdzić, że OK sprzyja bardziej skutecznej interakcji i 

współpracy miedzy nauczycielem a uczniem daje im również możliwość bycia aktywnymi 

uczestnikami procesu uczenia się. Dzięki ocenianiu kształtującemu uczący się uczą się uczyć, 

stawiać sobie cele, zarządzać swoim procesem uczenia się i oceniać swoje postępy. Zatem  

OK przygotowuje uczących się do bycia aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się przez 

całe życie.  
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PORADNIK DLA NAUCZYCIELI 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK  

 

ZAMIAST WSTĘPU – CZYLI W JAKI SPOSÓB POWSTAŁA CZĘŚĆ PRAKTYCZNA PORADNIKA 

DLA NAUCZYCIELI? 

 

Część praktyczna poradnika dla nauczycieli zawiera łącznie 62 opisy dobrych praktyk w 

zakresie oceniania kształtującego, które zostały dostrzeżone w czasie dwóch lat trwania 

projektu FAB, głównie podczas obserwacji zajęć na poziomie krajowym i międzynarodowym w 

każdej uczelni partnerskiej. 

Poradnik uwzględnia punkt widzenia gości pochodzących z różnych krajów. Ma to 

niebagatelne znaczenie, gdyż – jak się okazało w trakcie trwania projektu – w każdej uczelni 

partnerskiej stosowane są nieco inne metody i techniki nauczania języków obcych, stąd też 

niejednokrotnie dowiadywaliśmy się, że praktyka powszechnie stosowana w jednym kraju jest 

nowatorska i innowacyjna w innym. 

Lektorzy hospitujący mogli bezpośrednio obserwować zajęcia wraz ze wszystkimi interakcjami 

zachodzącymi w sali lekcyjnej, co pozwoliło im stwierdzić, na ile dana praktyka jest skuteczna 

i atrakcyjna. Inaczej mówiąc lektorzy mogli ocenić, czy konkretne zajęcia były udane i jaki 

efekt dało zastosowanie danej techniki w praktyce. 

Poradnik zawiera dobre praktyki zebrane jedynie w czasie trwania projektu, zatem nie 

stanowi kompletnego katalogu dobrych praktyk oceny kształtującej. Z naszych obserwacji 

wynika, że praktyki, które są z powodzeniem stosowane w edukacji językowej wśród dzieci i 

młodzieży, mogą być wykorzystane w pracy z osobami dorosłymi. 

Po zakończeniu obserwacji lektorzy odwiedzający zajęcia opisywali dobre praktyki według 

tego samego schematu, który oprócz opisu danej dobrej praktyki zawiera inne informacje 

przydatne lektorowi w praktyce, a mianowicie: 

• nazwa zastosowanej praktyki (o ile taka nazwa istnieje); 

• cel aktywności (rozgrzewka językowa, wprowadzenie nowego tematu, aktywizacja 

struktur leksykalnych, aktywizacja struktur gramatycznych, powtórzenie/utrwalenie 

struktur leksykalnych, powtórzenie/utrwalenie struktur gramatycznych, praca z tekstem, 

praca z nagraniem audio, praca z nagraniem video, inne); 

• poziom biegłości językowej, na jakim dane ćwiczenie zostało lub może być 

zastosowane; 

• potrzebne materiały/pomoce dydaktyczne/rekwizyty; 

• czas trwania ćwiczenia; 

• sprawność językowa, której dotyczy dana praktyka; 
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• zalety wynikające z zastosowania danej praktyki; 

• niebezpieczeństwa/wady/słabości wynikające z zastosowania danej praktyki; 

• możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty; 

• uwagi/komentarze. 

Poradnik zawiera autentyczne opisy nadesłane przez lektorów – nie ingerowaliśmy w sposób 

opisywania danej praktyki zostawiając pełną swobodę opisu nauczycielowi, który uczestniczył 

w zajęciach w roli obserwatora. W wielu przypadkach niektóre rubryki szablonu nie zostały 

wypełnione, gdyż – na przykład - nauczyciel obserwujący daną praktykę nie dostrzegł 

wypływających z niej zagrożeń lub nie miał uwag co do jej zastosowania. 

W czasie trwania projektu nauczyciele uczestniczący w nim spontanicznie wymieniali się swoimi 

spostrzeżeniami na temat własnych sposobów prowadzenia zajęć. . Opracowując przewodnik 

postanowiliśmy skorzystać z tej żywiołowej wymiany doświadczeń i wielokrotnie 

przeprowadzaliśmy wywiady z lektorami na temat metod ich pracy. 

Na kolejnym etapie prac opisy dobrych praktyk zostały podzielone na kategorie 

odpowiadające filarom oceny kształtującej. Wówczas zauważyliśmy, że niektóre ze 

stosowanych dobrych praktyk zawierają kilka aspektów oceny kształtującej, zatem można 

przyporządkować je do kilku kategorii. W takich przypadkach, opierając się na naszym 

doświadczeniu zawodowym, wybieraliśmy dominujący aspekt danej praktyki i zgodnie z nim 

dokonywaliśmy jej klasyfikacji. 

Ostatnia rubryka zawiera informację, na jakich zajęciach zaobserwowano daną praktykę.  

Pragniemy wyrazić nasze uznanie dla wiedzy i kompetencji wszystkich nauczycieli, którzy 

przyczynili się do powstania niniejszego przewodnika. Są to lektorzy, którzy najpierw 

doskonalili swój warsztat, następnie zgodzili się przyjąć gości na swoich zajęciach, a wreszcie 

zadali sobie trud, aby opisać wybrane dobre praktyki. Gratulujemy innowacyjnych pomysłów 

i cieszymy się, że możemy je udostępnić innym lektorom. Bez Państwa zaangażowania ta 

publikacja nigdy by nie powstała. 

Zachęcamy wszystkich nauczycieli do korzystania z naszego poradnika w nadziei, że niniejsza 

część praktyczna pozwoli Państwu wzbogacić własny warsztat dydaktyczny, a lektorów 

jeszcze nieprzekonanych do podejścia kształtującego skłoni do rozpoczęcia z nim przygody. 

Liczymy również, że dzięki Państwa zaangażowaniu idea oceniania kształtującego stanie się 

powszechna w edukacji językowej na szczeblu akademickim. 

Życzymy ciekawej lektury, zachęcamy do wypróbowania opisanych dobrych praktyk oraz 

stosowania ich, gdy tylko to możliwe. 

Zespół FAB 
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1. WPROWADZENIE KULTURY OCENIANIA SPRZYJAJĄCEJ INTERAKCJI I 
WYKORZYSTANIU NARZĘDZI SŁUŻĄCYCH DO OCENY 

 

Dobra praktyka numer: 1                                                Nazwa: Poczęstuj się, powąchaj, posmakuj… 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / zanurzenie studentów w 
kulturze języka docelowego 

Poziom: A1 – C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne 
/ rekwizyty: oryginalne produkty spożywcze 
lub inne towary 

Czas trwania ćwiczenia: 
1 – 5 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie  

Opis 

Nauczyciel przynosi na lekcję jako nagrodę w konkursie rosyjskie słodycze „Zefirki”, które były 
prezentowane kilka lekcji wcześniej jako artykuł spożywczy typowy dla przestrzeni poradzieckiej i 
bardzo tam lubiany. Grupa wyraziła wówczas zainteresowanie i przyznała, że nie wie, jak taki produkt 
może smakować. 

Zalety 

Nauczyciel przynosząc taki artykuł na zajęcia udowadnia, że wsłuchuje się w potrzeby studentów. 
Jednocześnie zaciekawia szeroko pojętą kulturą obszaru nauczanego języka (przy okazji powtarzane 
są nazwy i opisy innych towarów specyficznych dla tego kraju). Możliwość empirycznego kontaktu 
sprawia, iż słuchacz zapamięta nazwę tego i innych produktów, stwarza pole do wymiany doświadczeń 
oraz pozytywną atmosferę na zajęciach, bowiem zanurzenie się w środowisku językowym nie ma tylko 
wymiaru werbalnego.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

• Przyniesienie na zajęcia każdego rekwizytu związanego z obszarem nauczanego języka, 
szczególnie bardzo charakterystycznego dla danego kraju lub związanego z przeżyciami 
nauczyciela, który o tym opowiada;  

• Kształtowanie umiejętności czytania poprzez czytanie nazw towaru, składników na opakowaniu; 
czytanie ulotek, gazetek reklamowych, napisów na biletach do kina czy na komunikację miejską, 
planach miast itp. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 2 

Cel aktywności: zanurzenie studentów w kulturze docelowej  

Poziom:  A1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: piosenki 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie 

Opis 

W czasie przerwy miedzy zajęciami studenci słuchają piosenek w języku hiszpańskim. 

Zalety 

Wprowadzenie i zanurzenie w języku, wprowadza atmosferę komfortu i odprężenia.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka hiszpańskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

 

Dobra praktyka numer 3                                                                 Nazwa: Rzuć kostką 

Cel aktywności: aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych 

Poziom: A2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia:  

10 -15 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie 

Opis 

Praca w grupach 3-5 osobowych, każda grupa otrzymuje kartę z czasownikami w bezokoliczniku, 
kostkę do gry i czystą kartkę. Pierwszy uczeń z grupy rozpoczyna od pierwszego czasownika i rzuca 
kostką, liczba oczek pokazuje osobę, w której musi podać odmieniony czasownik ( 1- yo, 2 – tú, 3 – ella, 
etc), w czasie teraźniejszym Presente de Indicativo. Osoba, która rzucała kostką proponuje swoją formę i 
konsultuje ją z grupą. Ostatecznie ustalona odpowiedź, zaakceptowana przez całą grupę, zostaje 
zapisana na czystej kartce. To samo wykonują kolejne osoby z grupy przechodząc do kolejnych 
czasowników z karty. Po zakończeniu ćwiczenia kartka z zapisanymi formami trafia do nauczyciela. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty:   

Opisane ćwiczenie można wykorzystać do ćwiczenia form czasowników w innych czasach (Indefinido, 
Imerfecto, etc.) 

Zaobserwowano: zajęcia z języka hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 5 

Cel aktywności: zanurzenie studentów w kulturze docelowej 

Poziom: B1 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne 
/ rekwizyty: brak 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie  

Opis 

W czasie przerwy miedzy zajęciami nauczyciel gra na pianinie i śpiewa piosenki po włosku, zachęcając 
studentów do wspólnego śpiewania. Stanowi to wprowadzenie do kultury włoskiej i możliwość 
zanurzenia się w języku oraz wprowadza wśród studentów atmosferę komfortu i relaksu.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka włoskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

Dobra praktyka numer: 4 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / aktywizacja struktur 
leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / 
powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych / praca z tekstem / praca z nagraniem audio  

Poziom: A2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: podręcznik 

Czas trwania ćwiczenia: 90 
minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Obserwowana lekcja – język szwedzki. W trakcie trwania lekcji na poziomie A2 zarówno nauczyciel, 
jak i studenci używali tylko języka obcego. Wszystkie polecenia, pytania i komentarze były tylko w 
języku obcym. 

Nauczyciel prezentował zadania na odpowiednim poziomie językowym, tak aby umożliwić studentowi 
„bezbolesne” przyswojenie języka. Innymi słowy nauczyciel używał bardzo podstawowego słownictwa, 
powtarzał zdania wielokrotnie. Na zajęciach wykorzystywano język szwedzki na poziomie A2 
(nauczyciel zaplanował i przygotował sytuacje odpowiednie dla tego poziomu). W ten sposób możliwe 
było używanie tylko i wyłącznie języka docelowego we wszystkich aktywnościach mających miejsce w 
sali lekcyjnej. 

Zalety 

Lekcja w całości była poświęcona na naukę języka obcego. Nie tylko omawiany materiał, ale również 
cała komunikacja w sali lekcyjnej prowadzona była na poziomie A2. 

Uwagi / komentarze 

Dzięki wszelkim interakcjom zachodzącym w czasie zajęć (nie tylko skupieniu się na materiale z 
podręcznika) studenci mieli możliwość znacznie poszerzyć swoją znajomość języka nawet nie 
zauważając, że zachodzi proces uczenia się. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka szwedzkiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 



    

43 
 

 

Dobra praktyka numer: 6                                                           Nazwa: Znajdź swoje miejsce w klasie  

Cel aktywności: rozgrzewka językowa  

Poziom: B1 i wyższy  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak  

Czas trwania ćwiczenia: 90 minut 

Sprawność językowa: pisanie / mówienie 

Opis 

Odpowiednie ustawienie krzeseł na początku zajęć: jako rozgrzewkę studenci łączą słowo z obrazkiem, 
następnie pokazują słowo w taki sposób, aby inni studenci mogli odgadnąć jego znaczenie. 

Zalety 

Studenci są zachęcani do silniejszego zaangażowania w zajęcia. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

Dobra praktyka numer: 7                                          Nazwa: Rozgrzewka w parach na początku zajęć 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa  

Poziom:  B2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 5 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Aby zachęcić studentów do mówienia, przeprowadzana jest rozgrzewka językowa w parach (krótka 
rozmowa na tematy codzienne), np. Oglądałeś wiadomości z Francji? Co się wczoraj wydarzyło ?” 

Zalety  

Mówienie w atmosferze relaksu (= praca w parach). 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Zmiana tematów (krótkie rozmowy na różnorodne tematy codzienne). 

Uwagi / komentarze 

Zwłaszcza na niższych poziomach zaawansowania technika może okazać się przydatna, aby zachęcić 
studentów do zabierania głosu. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 
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Dobra praktyka numer: 8      

Nazwa: Współpraca na zajęciach w grupie o zróżnicowanym poziomie zaawansowania 

Cel aktywności: inne / kształtowanie umiejętności pracy w grupie 

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: 

Materiały autentyczne 

Czas trwania ćwiczenia: 

2x45 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Mimo że dla większości kursów określono dokładnie poziom wg ESOKJ, nie zawsze jest on zachowany i 
studenci w grupie mogą znaleźć się studenci na różnym poziomie biegłości językowej. Większość zadań 
pisemnych i ustnych jest przeprowadzana w parach lub większych grupach.  

Zalety 

Dzięki pracy w parach studenci mają możliwość ocenić swoje umiejętności językowe oraz umiejętności 
kolegów w grupie, a także poziom swoich własnych umiejętności językowych oraz przebieg procesu 
uczenia się oraz uczenia się od innych. Bardziej zaawansowani studenci pomagają tym mniej 
zaawansowanym i obie grupy korzystają z tego nabywając cenne doświadczenie z pracy w grupie. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Może być stosowane na każdym poziomie zaawansowania 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS) 

 

Dobra praktyka numer: 9  

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu  

Poziom: B2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: herbata w saszetkach, kubki, łyżeczki, czajnik  

Czas trwania ćwiczenia: 
90 minut 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis 

W grupie składającej się w większości ze studentów pochodzenia chińskiego nauczyciel rozpoczął 
zajęcia psychologii społecznej prowadzące do wyjaśnienia terminu ról społecznych od podania herbaty. 
Głównym celem tej aktywności było wprowadzenie studentów w temat zajęć, jednak dodatkowym 
skutkiem było stworzenie na zajęciach atmosfery życzliwości i serdeczności oraz znalezienie 
podobieństw między tak odległymi kulturami jak chińska i węgierska. 

Zalety 

• Tworzenie dobrej, przyjaznej 
atmosfery 

• Podkreślenie podobieństw między 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

• Konieczność zapewnienia herbaty w saszetkach, 
kubków, łyżeczek, czajnika, zwłaszcza jeżeli 
grupa jest liczna 
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kulturami 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 

 

Dobra praktyka numer: 10                                                                            Nazwa: Wywiad lekarski   

Cel aktywności: praca z nagraniem audio / mówienie / słownictwo specjalistyczne do celów 
zawodowych 

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: kwestionariusz wywiadu z pacjentem 

Czas trwania ćwiczenia:  

15 min 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie  

Opis 

Studenci otrzymują szpitalny arkusz rejestracyjny z pytaniami do pacjenta. Pracują w parach, jeden z 
nich odgrywa rolę pielęgniarza/pielęgniarki, a drugi – pacjenta. Studenci wypełniają arkusz zadając 
po kolei pytania i odpowiadając na nie. Pytania mogą mieć formę pisemną lub ustną. Uczestnicy mogą 
zamieniać się rolami, tak więc każdy może wcielić się w obie postaci. Pytania dotyczą fikcyjnych 
szczegółów, nie dotyczą żadnych osobistych kwestii. W trakcie tego zadania studenci powinni 
zastosować odpowiedni rejestr językowy i właściwą terminologię. 

Zalety 

Studenci mają możliwość 
używania w praktyce 
słownictwa specjalistycznego, a 
sama forma ćwiczenia 
powiązana jest z ich przyszłym 
życiem zawodowym.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Jeśli student nie opanował odpowiedniej terminologii, to rezultat tej 
aktywności może być niesatysfakcjonujący.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Studenci mogą ćwiczyć zadawanie pytań samodzielnie je zapisując. Kwestionariusz wywiadu z 
pacjentem może być użyty w innych, bardziej specjalistycznych sytuacjach (np. wywiad lekarski przed 
operacją). 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego do celów zawodowych, Uniwersytet Technologiczny w 
Turku (TUAS) 
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Dobra praktyka numer: 11                                                    

Nazwa: Opis przypadku medycznego - udar mózgu 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / praca z nagraniem audio / 
praca z nagraniem video /słownictwo specjalistyczne do celów zawodowych / inne 

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: nagranie wideo 

Czas trwania ćwiczenia: 15 min 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie 

Opis 

Studenci oglądają krótki film po angielsku dotyczący udaru mózgu. Potem dyskutują na temat 
najważniejszych punktów filmu. Film zawiera audiowizualny komentarz do danego przypadku 
medycznego wraz z odpowiednią terminologią medyczną. Jest on użyty jako wstęp do właściwego 
tematu lekcji i ułatwia zrozumienie tego trudnego tematu. 

Zalety 

Urozmaicenie materiałów – nie jest to typowe 
ćwiczenie bazujące na pracy z tekstem. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Przed wykorzystaniem materiału filmowego na 
zajęciach film musi być sprawdzony pod względem 
językowym i merytorycznym.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Każdy tego typu materiał filmowy powiązany z językiem nauczanym do celów zawodowych może być 
użyty jako wprowadzenie nowego tematu lub podsumowanie zajęć.  

Można też zadać pytania sprawdzające zrozumienie materiału, na które studenci mają za zadanie 
odpowiedzieć podczas oglądania filmu. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego do celów zawodowych, Uniwersytet Technologiczny w 
Turku (TUAS) 

 

Dobra praktyka numer: 12                                                                        Nazwa: Prawniczy angielski 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu 

Poziom: C1  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: tekst przyniesiony 
przez nauczyciela, serwetki 

Czas trwania ćwiczenia: 90 
minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie 

Opis 

Lekcja dotyczy prawniczego języka angielskiego. W trakcie zajęć głównym tematem jest “umowa na 
serwetce”, co oznacza, że wszelki tekst spisany na czymkolwiek, a zatem podpisany, jest wiążący z punktu 
widzenia prawa. Temat zajęć jest istotny dla studentów prawa, a same zajęcia koncentrują się wokół 
prawniczego języka angielskiego potrzebnego w tym kontekście. 



    

47 
 

Nauczyciel rozdaje (bez uprzedzenia) każdemu studentowi po serwetce i prosi o przedyskutowanie po 
angielsku w małej grupie tego, do czego może być użyta ta serwetka.  Studenci dzielą się z cała grupą 
swoimi pomysłami na użycie tego rekwizytu.  

Zalety 

Studenci w interesujący sposób są naprowadzeni na główne zagadnienie prawne omawiane na lekcji, jak 
również powiązane z tym słownictwo i materiały dydaktyczne.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW)  

 

2. WYZNACZANIE CELÓW UCZENIA SIĘ I ŚLEDZENIE POSTĘPÓW 
UCZNIA W ICH REALIZACJI 

 

Dobra praktyka numer: 13                                                                          Nazwa: Karty na wyjście 1 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom: A1-C2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 5-10 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

Pod koniec lekcji wszyscy studenci proszeni są o wymienienie minimum jednego nowego słowa (związku 
wyrazowego), które poznali na zajęciach. Studenci nie mogą powtarzać wyrazów, które były 
wymienione przez inne osoby z grupy. Kiedy zestaw nowych słów jest gotów, studenci wyjaśniają 
znaczenie nowopoznanych pojęć swoimi słowami.  

Zalety 

Proponowany rodzaj pracy ćwiczy tzw. pamięć 
krótkotrwałą i wspomaga proces przyswajania 
nowego słownictwa. Jest to niezwykle użyteczne 
w nauce języka specjalistycznego, np. w języku 
biznesowym lub prawniczym, które wyróżniają 
się złożoną terminologią.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Kiedy studenci z zaskoczenia proszeni są o 
odtworzenie / przypomnienie sobie nowopoznanego 
słownictwa może pojawić się u nich „czarna dziura” w 
pamięci.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 14                                                                                        Nazwa: Bomba 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / aktywowanie struktur leksykalnych 

Poziom:  

A1 – C2 

Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: minutnik przypominający wyglądem bombę 

Czas trwania 
ćwiczenia: 5 – 10 minut: 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis 

ćwiczenie na powtórzenie słownictwa na początku zajęć. Lektorka korzysta z zabawki przypominającej 
wyglądem „bombę”, (powszechnie dostępna na rynku jako część gry językowej „Tik Tak Bum”), w której 
po upływie pewnego czasu uruchamia się alarm oznaczający „wybuch” bomby. Student otrzymuje do 
ręki “bombę” i może ją przekazać następnej osobie dopiero wtedy, gdy poda czasownik lub zwrot 
poznany na poprzedniej lekcji, należący do słownictwa z określonej dziedziny. Gdy bomba 
„wybuchnie” (uruchomi się alarm), rozpoczyna się następna seria słownictwa. Lektorka również bierze 
udział w zabawie. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka francuskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

Dobra praktyka numer: 15                                                                                Nazwa: Głosuję za… 

Cel aktywności: aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych 
/ powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom:  A1 – C1  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 2-4 
minuty 

Sprawność językowa: pisanie  

Opis  

Na tablicy zostały wypisane poniższe zdania: 

1. Wiem jak stosować ………….. i umiem to wyjaśnić innym. 

2. Wiem jak stosować …………….., ale muszę jeszcze poćwiczyć. 

3. Jeszcze nie wiem jak stosować …………….. 

Studenci opuszczając salę lekcyjną stawiają znak „V” przy zdaniu, które najlepiej opisuje opanowanie 
przez nich materiału. 

Zalety 

• Studenci są zachęcani do autorefleksji i obiektywnej oceny ich wiedzy 

• Elementy TPR – metody reagowania całym ciałem – bardzo dobre zakończenie zajęć.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Tego typu zadanie może być wykorzystane na każdym poziomie biegłości językowej, nie tylko w 
podsumowaniu lekcji, ale i w innych elementach zajęć, np. dla wyrażenia poparcia dla czyjejś tezy lub 
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przy głosowaniu. Sam fakt, że studenci muszą wstać, podejść do tablicy i napisać coś na niej, urozmaica 
zajęcia. Co więcej – to dodatkowy bodziec dla studentów-kinestetyków.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

Dobra praktyka numer: 16                                                       Nazwa: Uroczyście zobowiązuję się…  

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie 
lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych / praca z 
tekstem / praca z nagraniem audio / praca z nagraniem video / inne  

Poziom: B1 – C2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: lista aktywności 

Czas trwania ćwiczenia:  

Prezentacja – 5 – 10 min 

Czas trwania - semestr 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie 

Opis 

Na początku semestru nauczyciel przedstawia studentom listę 10 zadań (np. obejrzenie filmu w języku 
rosyjskim, przeczytanie opowiadania/artykułu, obejrzenie przedstawienia rosyjskiego dramaturga, 
przygotowanie biografii znanej rosyjskiej postaci, spróbowanie 3 rosyjskich dań, wysłuchanie 5 
rosyjskich piosenek itp.). Wykonanie 7 z 10 zadań z listy podwyższa ocenę końcową. 

Studenci wraz z nauczycielem ustalają w jaki sposób weryfikowane będą wykonane przez nich zadania 
(film, książka – streścić ustnie/pisemnie; spróbowanie dań – zdjęcia z opisem umieszczone na 
Instagramie itp.) oraz czas przeznaczony na ich wypełnienie.  

Każdy chętny tworzy własny plakat / świadectwo, na które będzie nanosił kolejne wypełnione zadania 
w formie, która mu najbardziej odpowiada (zdjęcia, rysunki, opis). Za zgodą studentów pod koniec 
semestru plakaty te zawisną w sali lekcyjnej. 

Zalety 

Taki sposób pracy wykracza poza ramy jednostki lekcyjnej i sferę stricte językową. Budzi 
zainteresowanie uczącego się, zachęca do własnych poszukiwań (nauczyciel nie narzuca listy lektur lub 
znanych osób).  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

W zależności od poziomu biegłości językowej ilość zadań i stopień ich złożoności może się zmieniać. 

Można zaproponować pracę w parach lub grupach. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra  praktyka numer: 17  

Cel aktywności: aktywacja struktur gramatycznych / powtórzenie i utrwalenie  struktur gramatycznych 

Poziom: A1 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 10-15 
minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie 

Opis  

Aktywność można wykorzystać w kontekście  danych osobowych – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi 
dotyczących imienia, nazwiska, narodowości, wieku, etc.  

ETAP 1. Każdy uczeń otrzymuje dialog do uzupełnienia – należy wstawić brakujące wyrazy w luki. W tej 
części ćwiczenia uczniowie pracują indywidualnie.  

ETAP 2. Studenci wymieniają swoje pomysły pracując w parach. Jeśli pojawia się wątpliwość, mogą 
skorzystać z notatek, z podręcznika lub z pomocy nauczyciela. Kiedy wszystkie pary są gotowe, dialog jest 
odczytywany przez wybrane osoby na głos, na forum grupy. Dialog odczytywany jest dwukrotnie i 
wyjaśniane są przy tej okazji ewentualne wątpliwości i pytania.  

ETAP 3. Następnie uczniowie znów pracują w parach i czytają dialog z podziałem na role, zmieniając tym 
razem dane zawarte w dialogu na swoje własne (imię, nazwisko, narodowość, etc.) lub osoby, którą chcieliby 
na chwilę się stać. Na tym etapie uczniowie coraz mniej czytają, a w większym stopniu rozmawiają.  

ETAP 4. Ostatni etap zadania to rozmowa, którą każdy uczeń musi przeprowadzić z 2-3, wybranymi 
osobami z grupy. Rozmowę porządkuje rozdany przez nauczyciela materiał zawierający takie informacje, 
jak: imię, nazwisko, wiek, etc…, które uczniowie są zobowiązani uzyskać od interlokutora w trakcie dyskusji. 
Uczniowie proszeni są także o wplatanie do rozmowy zwrotów usprawniających komunikację takich, jak 
“spontaniczne” prośby o powtórzenie wybranych informacji, wezwanie do przeliterowania wybranych słów 
czy podziękowanie.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 18  

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom: A2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: prezentacja Power Point 

Czas trwania ćwiczenia:  

7 minut 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis: 

Na monitorze wyświetlane są przymiotniki. Studenci kolejno podają ustnie formę stopnia wyższego 
wyświetlanego przymiotnika. Trudniejsze formy lub te, z którymi studenci mieli problem, zapisywane są na 
tablicy. Zadanie ma na celu szybkie przypomnienie materiału gramatycznego z poprzednich zajęć (ok. 4 
min). Później ma miejsce ocena koleżeńska – studenci piszą krótką kartkówkę, z powtórzonego przed chwilą 
materiału, następnie wymieniają się swoimi kartkówkami i sprawdzają pracę sąsiada (ok. 3). Po 
samodzielnym sprawdzeniu następuje kontrola wykonania zadania przez nauczyciela – studenci czytają 
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poprawne odpowiedzi, wyjaśniają wątpliwości. Sprawdzoną pracę zwracają sąsiadowi.  

Zalety  

Możliwość sprawnego monitorowania postępów. Studenci mogą sprawdzić ile zapamiętali z poprzednich 
zajęć. Wprowadzone są także elementy oceny koleżeńskiej. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Ćwiczenie może być wykorzystane w powtarzaniu każdego materiału gramatycznego. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 19                                                                                  Nazwa: Papierowa tablica 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / praca z tekstem / praca z 
nagraniem audio / praca z nagraniem video 

Poziom: B1 - wyżej  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: duży arkusz papieru przyczepiony do 
ściany 

Czas trwania ćwiczenia:     
10 minut 

Sprawność językowa: mówienie / pisanie 

Opis 

Studenci są proszeni o wizualne zaprezentowanie tego, czego właśnie się nauczyli. Nauczyciel przyczepia 
do ściany duży arkusz papieru i zachęca studentów, aby napisali lub narysowali to, co pamiętają z 
omówionego właśnie materiału. Mogą zapisać cokolwiek: własne opinie, fakty, skojarzenia, pomysły 
związane z tematem itp. 

Zalety 

Studenci mogą wpaść na pomysł, który nie przyszedłby do głowy nauczycielowi. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Jeśli okazuje się, że studenci nie zrozumieli danej partii materiału, nauczyciel ma możliwość analizy tego 
stanu i może zrozumieć w czym tkwi problem. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE)  
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Dobra praktyka numer: 20 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / praca z tekstem / praca z 
nagraniem audio / praca z nagraniem video  

Poziom: B1 - wyżej  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak  

Czas trwania ćwiczenia:        
5 minut 

Sprawność językowa: pisanie/mówienie 

Opis  

Nauczyciel prosi studentów o dokończenie następujących zdań: 

Dziś 

1. Nauczyłem się o / że … 

2. Zacząłem się zastanawiać nad …. 

3. Jestem zadowolony z ……….. 

4. Powinienem więcej popracować nad ..... 

Zalety 

Studenci mają możliwość podsumowania tego, czego się nauczyli i refleksji nad tym. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Zdania do uzupełnienia mogą być dostosowane do konkretnych obszarów nauki języka. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW)  

 

Dobra praktyka numer: 21 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: 

Keynote Upper-Intermediate, Unit 9, Doodlers, unite! 

Czas trwania ćwiczenia: 

30 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis  

Praca w parach. Student A: szef, Student B: pracownik 

Obie osoby – szef i pracownik – w ramach pracy domowej obejrzały prezentację TED Doodlers, unite! 
Zadaniem pracownika było podsumowanie i zrelacjonowanie szefowi najważniejszych elementów 
prezentacji i przekonać ją/jego do tego, że prezentacja była ciekawa i użyteczna. Jednak szef nie daje się 
łatwo przekonać i zadaje pracownikowi wiele dodatkowych trudnych pytań. 

Sekwencja wykonania zadania: 

1. Etap przygotowawczy: praca indywidualna, notowanie, podsumowanie (5-7 minut) 
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2. Przeprowadzenie rozmowy: praca w parach (10-12 minut) 

3. Ocena wykonania zadania: użycie 3 kolorowych kartek w celu pokazania w jakim stopniu zadanie 
zostało wykonane i pracownik przekonał szefa (zielona kartka), częściowo przekonał (żółta kartka) i 
nie przekonał (czerwona). 

4. Przeprowadzenie dyskusji na forum grupowym na temat zalet, wad i trudności związanych z 
zadaniem, podzielenie się pomysłami i wnioskami (10 minut). 

Zalety  

• Aktywowanie i utrwalenie leksyki wprowadzonej na poprzednich zajęciach; 

• W wykonanie zadania zaangażowani są wszyscy studenci; 

• Ćwiczenie różnych sprawności i umiejętności: pisania, mówienia, słuchania, zadawania pytań, 
argumentowania.  

Uwagi / komentarze 

Zadanie bardzo spodobało się studentom. Było wymagające, a co za tym idzie – satysfakcjonujące.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

 

Dobra praktyka numer: 22                                                         Nazwa: Wyznaczanie celów 

Cel aktywności: wyznaczanie celów / inne 

Poziom: B2 Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: 

autentyczne przypadki z praktyki 
zawodowej 

Czas trwania ćwiczenia: 

45 minuty 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie  

Opis  

Jednym z początkowych elementów zajęć językowych jest zasada jasnego zdefiniowania ich celów, ustnie 
lub zaprezentowanie na slajdzie. Zarówno cele całego kursu, a także każdej pojedynczej jednostki lekcyjnej 
są uzgadniane i dyskutowane ze studentami. Pod koniec zajęć lub całego kursu dobrze jest przypomnieć 
początkowe cele i ocenić, czy zostały osiągnięte czy nie. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS) 
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Dobra praktyka numer: 23                                         Nazwa: Gra w piłkę na podsumowanie 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / aktywizacja struktur leksykalnych / praca z tekstem / praca z 
nagraniem audio / praca z nagraniem video  

Poziom: B2 - wyżej  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: 

przedmiot wyglądający jak piłka, którym 
można rzucać z rąk do rąk  

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

To ćwiczenie może być wykorzystane po wykonaniu zadania na czytanie, słuchanie, mówienie, dotyczącego 
konkretnego zagadnienia. Studenci rzucają sobie nawzajem piłkę i ten, kto ją złapie musi wypowiedzieć 
zdanie, fakt, pomysł, który pamięta z dyskusji podczas lekcji.  

Zalety 

Zabawny sposób na powtórkę tego, co zostało 
wprowadzone na zajęciach.. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Nieśmiali studenci mogą czuć się niepewnie. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Zadanie może być użyte na początku zajęć w celu przypomnienia słówek lub aktywacji posiadanej wiedzy.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 

 

3.  ZASTOSOWANIE RÓŻNORODNYCH METOD DYDAKTYCZNYCH UWZGLĘDNIAJĄCYCH                

ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY UCZNIÓW 

Dobra praktyka numer: 24                                 Nazwa: Półkrzyżówka, zawody w zapamiętywaniu i pisowni  

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych 

Poziom: A1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: Krzyżówka na 12 słów przeznaczona do 
pracy w parach dla każdego studenta / program lub 
strona internetowa do tworzenia krzyżówek 

Czas trwania ćwiczenia: 
20-25 minut 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie / pisanie  

Opis  

1. Nauczyciel tworzy krzyżówkę przeznaczoną do pracy w parach używając specjalnego programu lub 
strony (np. Crossword Maker lub strona Oxford University Press Teachers’ club).  

2. Przed przystąpieniem do wykonania zadania nauczyciel upewnia się, że każdy student wie, jak 
rozwiązuje się krzyżówki i przypomina pojęcia “pionowo” i “poziomo”. 

3. Nauczyciel dzieli grupę na pary (student A i student B) i wręcza każdemu z nich odpowiedni 
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materiał. Wyjaśnia, że każdy posiada w połowie uzupełnioną krzyżówkę, a celem zadania jest 
uzupełnienie jej w całości poprzez wspólną pracę. 

4. Nauczyciel zapisuje na tablicy dwa przykłady pytań, które studenci mogą zadać np. „Co znajduje 
się pod 3 poziomo / 6 pionowo?”, podkreślając, że odpowiadając na pytanie nie można powiedzieć 
konkretnego słowa, tylko podać definicję lub wskazówkę ułatwiającą partnerowi odgadnięcie 
wyrazu.  

5. Przed przystąpieniem do wykonania właściwego zadania nauczyciel prosi studentów, aby 
skonsultowali się z innymi uczestnikami, którzy mają tę samą połówkę krzyżówki (student A konsultuje 
się ze studentem A, student B – ze studentem B) w celu sprawdzenia, czy rozumieją wszystkie słowa w 
ich części krzyżówki. 

6. Gdy znaczenie słów jest już ustalone studenci przystępują do pracy w parach (student A i student B) 
zadając sobie pytania i uzupełniając krzyżówkę (10-15 minut). Kiedy zadanie zostaje wykonane 
uczestnicy mogą sprawdzić swoje odpowiedzi poprzez ich porównanie. 

7. Nauczyciel upewnia się, że krzyżówki zostały sprawdzone oraz porównane i mówi studentom, że 
teraz wezmą udział w konkursie, który da im możliwość oceny swojej pamięci. 

8. Nauczyciel prosi studentów, aby wypisali z pamięci na kartce papieru 12 słów użytych w krzyżówce. 
Jeden student zapisuje słowa, a drugi je wypowiada i literując pomaga zapisać. Wygrywa ta para, 
która wypisze bezbłędnie wszystkie słowa. Ta para, która jako pierwsza wypisze wszystkie słowa, 
krzyczy „stop”. Można dodać studentom dodatkowe 30 sekund, aby wyłonić zdobywcę drugiego 
miejsca. 

9. Następnie studenci wymieniają się z inną parą listą słówek. Nauczyciel prosi ich o sprawdzenie 
pisowni na kartce sąsiadów. Każde dobrze zapisane słowo to punkt. Studenci zapisują ogólną liczbę 
punktów i umieszczają komentarz oceniający pracę kolegów (np. „Dobra robota”, „Zwróć uwagę na 
pisownię” itp.)  
 

Zalety 

• Nauczyciel może stworzyć krzyżówkę nawiązującą do 
omówionego materiału (np. wybierając 12 
najtrudniejszych, najnowszych albo zwykle błędnie 
zapisywanych słów z danego rozdziału, które chce 
przećwiczyć ze studentami); 

• Studenci wymawiają słowa na głos, co daje im szansę 
ćwiczenia sprawności mówienia; 

• Wszyscy studenci są zaangażowani w wykonanie 
zadania; 

• Podczas gdy studenci są zajęci wypełnianiem zadania, 
nauczyciel może przejść się po klasie i zaobserwować, 
które słowa lub konstrukcje ciągle stwarzają problemy. 

• Rozwiązywanie krzyżówki jest ciekawsze niż 
tradycyjne sposoby nauki. „Wzrokowcy“, którzy 
zazwyczaj są bardzo dobrzy w rozwiązywaniu tego 
typu zadań, będą czuć się usatysfakcjonowani. 
„Słuchowcy“, którzy lubią działania/rozumowanie krok 
po kroku, również wyciągną korzyść z sekwencyjności 
działań i z uzupełnienia krzyżówki.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Uzupełnianie krzyżówki w parach to 
zadanie czasochłonne, więc bardzo ważne 
jest, aby przed przystąpieniem do 
wykonania zadania studenci rozumieli 
„swoje” słowa. Dobrze jest przećwiczyć z 
nimi to, w jaki sposób mogą pomóc koledze 
w zgadnięciu słowa (np. poprzez 
wskazanie części mowy, podanie synonimu, 
antonimu lub związku wyrazowego). 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Aby wykonać to zadanie na niższych poziomach lub ze słabszymi studentami nauczyciel może 
zaproponować użycie mimiki lub innych przedmiotów, aby pomóc w opisie słowa. 
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Uwagi / komentarze  

Rozwiązywanie krzyżówki w parach daje wspaniałą możliwość powtórki materiału bez nudy i jest użyteczne 
w ćwiczeniu konkretnych struktur gramatycznych (np. zaimków względnych lub zdań względnych) i utrwalaniu 
nowej leksyki. 

Uczestnicy zajęc byli bardzo zadowoleni z możlwiości uczestnictwa w zawodach w zapamiętywaniu i pisowni 
- byli bardzo zmotywowani, żeby jak najszybciej i poprawnie zapisać słowa i wygrać konkurs. 

 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 25                                             Nazwa: Powtórzenie krok po kroku 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie 
lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom:  A1 – A2 Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty:   

karteczki z pytaniami 

Czas trwania ćwiczenia: 

15 - 20 minuty 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Etap 1: Nauczyciel rozdaje małe karteczki z pytaniami dotyczącymi np. zdrobniałej formy imienia, 
posiadanych zwierzęt, adresu, miasta rodzinnego, hobby itd. Studenci odpowiadają na te pytania (metoda 
wykładowa). Np. Van beceneved? (Czy Twoje imię ma formę zdrobniałą?) Van kisállatod? (Czy masz jakieś 
zwierzęt?) Egyedül laksz vagy van lakótársad? (Mieszkasz sam czy z kimś?) Mit szeretsz csinálni 
szabadidődben? (Co lubisz robić w czasie wolnym?) 

Etap 2: Nauczyciel rozdaje karteczki z kluczowymi słowami, które pojawiły się we wcześniejszych pytaniach. 
Studenci zadają sobie poszczególne pytania (praca w grupie) Np. (BECENÉV - ZDROBNIAŁA FORMA 
IMIENIA) – Czy masz zdrobniałą formę imienia? Jaka jest zdrobniała forma Twojego imienia? Czy lubisz 
zdrobniałą formę swojego imienia? / (KISÁLLAT - ZWIERZĘ) – Czy masz jakieś zwierzę? Jakie zwierzę masz? 
Ile masz kotów? Jak wabi się Twoje zwierzę? itd. 

Etap 3: Nauczyciel rozdaje handouty – każdy z pytaniami, które pojawiły się w poprzednich etapach. 
Studenci przemieszczają się po sali: w parach zadają sobie te pytania i odpowiadają na nie. W zależności 
od poziomu studentów ankieta może zawierać tylko słowa kluczowe, takie jak ZWIERZĘ / HOBBY/ MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA itd.), słowa kluczowe wraz z gotowymi pytaniami (np. TELEFON: Jaki jest Twój numer 
telefonu?), lub słowa kluczowe i fragment pytań (np. BRACIA I SIOSTRY: Czy masz ....?) itd.  

 

Zalety 

Łatwość adaptacji do każdego materiału, 

stopniowe zwiększanie stopnia trudności, 
wzrastająca liczba możliwych odpowiedzi, 
wykorzystanie różnych form pracy w grupie. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Konieczność upewnienia się, czy zaproponowane 
pytania są dla studentów nowe i interesujące. Studenci 
mogą nie chcieć wielokrotnie odpowiadać na te same 
pytania. (np. Jak masz na imię?) 
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Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Opisane ćwiczenie może być wykorzystane w celu powtórzenia lub podsumowania właściwie każdego 
wcześniej omówionego materiału, w tym także materiału gramatycznego lub leksykalnego (związanego z 
omówionym wcześniej tematem, np. dane osobowe). Przy czym ważne jest to, że w ramach tego ćwiczenia 
możemy mieć do czynienia z prawdziwą  komunikacją językową, np. w sytuacji zadawania sobie pytań 
dotyczących danych osobowych przez studentów, którzy się nie znają.   

Zaobserwowano: zajęcia z języka węgierskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 

 

Dobra praktyka numer: 26                                                                   Nazwa: Dopasowywanie informacji 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / aktywizacja struktur leksykalnych 

Poziom: A1-A2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne 
/ rekwizyty: kartki papieru 

Czas trwania ćwiczenia: 

7 minut  

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie  

Opis 

Nauczyciel przygotowuje listę krajów i listę stereotypów związanych z tymi krajami. Zadaniem studentów 
jest połączenie nazwy kraju z odpowiednim stereotypem. Dzięki temu ćwiczeniu studenci mogą opanować 
nową leksykę: nazwy krajów i narodowości, a także podstawowe fakty dotyczące danych krajów. W 
przypadku grup międzynarodowych, studenci mogą zgadzać się lub nie ze stereotypami, które odnoszą się 
do reprezentowanej przez nich narodowości.  

Zalety 

Studenci mogą rozwijać umiejętność wypowiadania własnych opinii, w tym zgadzać się lub nie zgadać z 
prezentowanymi stereotypami / poglądami. Mogą także rozwijać umiejętność znajdowania nowych 
informacji. Możliwość wyrażania własnych opinii powoduje, że studenci są zaangażowani i zmotywowani.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Opisane ćwiczenie może być wykorzystane w przypadku wielu innych tematów.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka węgierskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 
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Dobra praktyka numer: 27                                                                             Nazwa: Włoska gestykulacja  

Cel aktywności: praca z nagraniem video  

Poziom:  B1-B2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: Nagranie video „I gesti italiani” 
https://www.youtube.com/watch?v=JT-LeO4RrG8 

Czas trwania ćwiczenia: 

15 minut 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie 

Opis 

W czasie lekcji poświęconej włoskiej kulturze i włoskiemu stylowi życia studenci oglądają nagranie video 
dotyczące gestykulowania “po włosku”. Nauczyciel wyjaśnia znaczenie każdego gestu, a także zachęca 
studentów do przećwiczenia oglądanych gestów w parach. Wykonując odpowiednie gesty, studenci 
powtarzając towarzyszące im w nagraniu wypowiedzi lub ich fragment. 

Zalety 

Studenci mają możliwość zapoznania się z nieformalnymi aspektami kultury włoskiej.  

Uwagi / komentarze 

Studenci powinni mieć możliwość ułożenia, a następnie zaprezentowania własnego minidialogu z użyciem 
gestów, które poznali na danych zajęciach.   

Zaobserwowano: zajęcia z języka włoskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 

 

Dobra praktyka numer: 28                                                       Nazwa: Talk show telewizyjny „Kontrowersje” 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych / praca z tekstem / 
praca z nagraniem audio / mówienie / inne 

Poziom: B1-B2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 15-30 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Studentom zostaje zaproponowany kontrowersyjny temat do dyskusji. Wszyscy z nich zaproszeni są do udziału 
w telewizyjnym talk show. Studenci otrzymują karteczki z informacją na temat osoby, którą będą odgrywali. 
Mają 5 minut na przygotowanie. Dane ćwiczenie daje wiele możliwości wypowiedzenia się, ponieważ każdy 
student będzie wcielał się w specyficzną postać, opowiada historię z własnego życia oraz mówi o powodach, 
dla których jest zwolennikiem lub przeciwnikiem określonego w temacie dyskusji punktu widzenia.  Ważne jest 
to, że dyskusja może dotyczyć wielu różnych, odpowiadających danemu poziomowi znajomości języka, 
tematów.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JT-LeO4RrG8
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Zalety 

 rozwijanie umiejętności spontanicznego 
wypowiadania się;  

 aktywne użycie nowej leksyki; 

 użycie konstrukcji, zwrotów, frazeologizmów 
potrzebnych w trakcie prowadzenia dyskusji.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości: 

W przypadku dużych grup istnieje niebezpieczeństwo, że 
nieśmiali studenci nie wezmą udziału w dyskusji. W 
związku z tym najlepszym rozwiązaniem jest 
wykorzystanie tego ćwiczenia w mniej licznych grupach. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Po wykonaniu danego ćwiczenia studenci proszeni są wypełnienie ankiety mającej na celu samoocenę ich 
udziału w dyskusji. W ramach ankiety studenci mają możliwość anonimowo wyrazić opinię na temat przyczyn 
aktywnego bądź też nie udziału w dyskusji. Odpowiedzi studentów są później analizowane przez nauczyciela, 
co pozwala mu na wprowadzenie ewentualnych zmian, tak aby w przyszłości liczba aktywnych studentów była 
jak największa. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 29                                               Nazwa: Aktywizacja studentów, indywidualizacja 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu  

Poziom: B2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: film „50 things to do before you die” 

Czas trwania ćwiczenia:15- 20 minut 

Sprawność językowa: mówienie / pisanie 

Opis  

Przed obejrzeniem filmu „50 things to do before you die” studenci próbują odgadnąć, jakie tematy będą w nim 
poruszone. Następnie studenci w parach tworzą listę aktywności, których ich zdaniem należałoby spróbować w 
życiu. Na koniec studenci na forum grupy opowiadają o tym, czego dowiedzieli się od swoich kolegów.  

Zalety  

Studenci muszą aktywnie wysłuchać (czasem także zanotować) i 
zapamiętać, a następnie maksymalnie szczegółowo zreferować 
na forum grupy to, czego dowiedzieli się od osoby, z którą 
pracowali w parze. W parach studenci chętnie opowiadają o 
swoich doświadczeniach, natomiast na forum grupy łatwiej jest 
referować poglądy osób trzecich. W czasie wystąpień studenci 
powinni kontrolować, czy to, co mówią jest zrozumiałe dla innych 
uczestników zajęć. Każdy student proszony jest o przedstawienie 
poglądów swojego kolegi z pary, dzięki czemu wszyscy muszą 
brać aktywny udział w tym ćwiczeniu.      

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Opisane ćwiczenie zajmuje wiele czasu – w 
przypadku dużej grupy ostatni etap 
(referowanie na forum) mógłby trwać zbyt 
długo, w związku z czym można poprosić o 
wystąpienie tylko wybrane osoby. 
Pozostałe osoby mogą wystąpić przy 
wykonywaniu podobnego ćwiczenia w 
przyszłości.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Pracą domową może być opis w formie wpisu na forum rzeczy, które inni ludzie powinni w swoim życiu zrobić. 
Na następnych zajęciach studenci w parach czytają i ewentualnie poprawiają sobie wzajemnie swoje prace, a 
następnie wybierają (w drodze głosowania) najciekawszą rzecz, którą inni powinni zrobić w życiu.  
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Uwagi / komentarze  

Jeśli dane ćwiczenie wykonywane jest regularnie, studenci angażują się w krótką rozmowę z innymi studentami, 
aby później móc jak najpełniej zaprezentować ich poglądy na forum całej grupy.   

Zaobserwowano: zajęcia z języka języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 30                                                                            Nazwa: Opisywanie obrazków  

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom: C1 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne 
/ rekwizyty:  

Prezentacja ze zdjęciami 

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut w przypadku każdego studenta 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis 

Nauczyciel zapisuje na tablicy następujące pytania: 

• Kto / co jest na zdjęciu? 

• Dlaczego zrobiono to zdjęcie? 

• Kto mógłby zrobić to zdjęcie? 

• Z czym Ci się kojarzy to, co widzisz na zdjęciu? 

Nauczyciel wyświetla pierwsze zdjęcie. Jeden ze studentów odpowiada na pierwsze pytanie i wybiera innego 
studenta, aby odpowiedział na następne. Po odpowiedzi na wszystkie 4 pytania wyświetlane jest inne zdjęcie. 
Tematy zostały zaczerpnięte z Tompos, A., i Neville, A. (2012). Arguments and discussion. Győr: Nordwest 
2002 Kiadó. Zdjęcia pochodzą z: http://www.freedigitalphotos.net/ i https://pixabay.com/ 

Zalety 

• studenci proszeni są o wyrażenie opinii na temat zdjęcia, którego wcześniej nie widzieli; 

• zdjęcia pobudzają wyobraźnię studentów; 

• studenci muszą wspólnie uzgodnić znaczenie / przesłanie danego zdjęcia; 

• grupowe opisywanie zdjęcia daje możliwość rozwijania umiejętności współpracy w grupie. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Może być wykorzystane na różnych poziomach. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE) 
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Dobra praktyka numer: 31 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych 

Poziom: C1  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: 
prezentacja ze zdjęciami 

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut w przypadku każdego studenta 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis 

Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje prezentację ze zdjęciami, a także dwa zestawy karteczek z tymi 
samymi zdjęciami, w tym jedną z sugerowanymi tematami zdjęć, np.: energia jądrowa, zajęcia sportowe w 
domu i w klubie fitness, zwierzęta domowe itd.  

Tematy zostały zaczerpnięte z Tompos, A., i Neville, A. (2012). Arguments and discussion. Győr: Nordwest 
2002 Kiadó. Zdjęcia pochodzą z http://www.freedigitalphotos.net/ i https://pixabay.com/ 

Na początku zajęć nauczyciel rozdaje karteczki ze zdjęciami. Każda osoba otrzymuje jedną kartkę. Część 
studentów otrzymuje same zdjęcia, a druga część grupy te same zdjęciami wraz z sugerowanymi argumentami 
za i przeciw. Nauczyciel wyświetla pierwsze zdjęcie. Osoba, która ma to zdjęcia na otrzymanej kartce, 
rozpoczyna krótką dyskusję. Dyskusja jest kontynuowana przez osobę, która ma to zdjęcia wraz z 
sugerowanymi tematami.  

Przykładowy temat: Mieszkanie w akademiku (Tompos & Neville, 2012, s. 27) 

Argumenty za: 

• poznajesz nowe osoby; 

• kluby dla studentów oferują  niskie ceny, ciekawe wydarzenia i darmowe siłownie; 

• tanie, ustalony czynsz, brak kosztów dodatkowych; 

• możesz spędzać czas wolny z innymi osobami. 

Argumenty przeciw: 

• ryzyko, że zdekoncentrujesz się w czasie przygotowań do egzaminów i zajęć; 

• wspólna łazienka 

• zbyt wiele imprez, złe samopoczucie, opuszczanie zajęć. 

Zalety 

• studenci uczestniczą w dyskusji, przed rozpoczęciem której otrzymują sugerowane temat do 
przedyskutowania; 

• zadaniem studentów jest rozwinięcie sugerowanych tematów; 

• studenci sami mogą rozszerzyć temat lub wykorzystywać różnego rodzaju argumenty w dyskusji;  

• przygotowanie do części ustnej egzaminu z języka obcego, który student musi zdać pod koniec pierwszego 
roku studiów 

• studenci mają również dostęp do fiszek  z argumentami w aplikacji Quizlet (na podstawie Kész, Z. & 
Törökné Tenk, D. (2011). Let's discuss it! Székesfehérvár: Lexika Kiadó., ss. 169-187). 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty Ćwiczenie może być wykorzystane na różnych 
poziomach. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu (PTE)  

https://pixabay.com/
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Dobra praktyka numer: 32                                                                                                      Nazwa: CLIL 

Cel aktywności: wprowadzenie nowego tematu / aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur 
gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych / praca z tekstem / praca z nagraniem audio / praca z nagraniem video / inne. 

Poziom: B2+ Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: 

Autentyczne przykłady z życia zawodowego 

Czas trwania ćwiczenia: 

2 x 45 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe (CLIC) stanowi kluczowy element nauczania języków na fińskich 

uczelniach o charakterze technologicznym. Oznacza to, że kształcenie i rozwijanie umiejętności językowych 
studentów (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) jest zawsze włączone w istotny kontekst związany z 
przyszłym życiem zawodowym, na przykład komunikacją w biznesie, informatyką czy pielęgniarstwem. 

Zgodnie z zasadami CLIL, kwestią o zasadniczym znaczeniu jest umiejętność zastosowania nowo zdobytych 
kompetencji (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) oraz wiedzy merytorycznej w sytuacjach autentycznych, na 
przykład w kontaktach biznesowych w relacjach z klientem lub pacjentem. Nauka języka może odbywać się 
także przy współpracy nauczyciela języka obcego i nauczyciela danego przedmiotu, na przykład poprzez 
integrację pewnych treści merytorycznych z zajęciami językowymi lub poprzez zapewnienie grupie dwóch 
nauczycieli. 

Przykładowe zastosowania: 

• Umiejętność przeprowadzenia rozmowy biznesowej jest ćwiczona poprzez odgrywanie 
przygotowanego dialogu przed kamerą video; 

• Ćwiczenie rozmowy telefonicznej z klientem odbywa się poprzez telefony komórkowe, przy czym 
studenci znajdują się w różnych częściach uniwersytetu I nie widzą się nawzajem; 

• Ćwiczenie rozmowy o pracę polega na odgrywaniu scenki sytuacyjnej, w której studenci nawiązują 
rozmowę i przedstawiają się „potencjalnym pracodawcom” w Sali lekcyjnej;  

• Redagowanie zawodowych maili zawierających słownictwo specjalistyczne, wysyłanie ich do innych 
studentów i odpowiadanie na korespondencję (kopia załączana jest do nauczyciela); 

• Studenci przygotowują prezentacje na temat wybranych sytuacji autentycznych związanych ze służbą 
zdrowia przy wykorzystaniu materiałów autentycznych. Studenci przedstawiają w klasie scenki z 
udziałem klientów / pacjentów. Nauczyciel danego przedmiotu zawodowego i nauczyciel języka 
obcego udzielają na bieżąco informacji zwrotnej oraz prowadzą następujące po niej dyskusje 
angażujące cala klasę 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS) 

 

 

 

 

 



    

63 
 

4. ZASTOSOWANIE RÓŻNORODNYCH TECHNIK SPRAWDZANIA, 
CZY UCZEŃ OPANOWAŁ DANY MATERIAŁ 

 

Dobra praktyka numer: 33                                                                              Nazwa: Rysujemy słownictwo 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / aktywizacja struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie 
struktur leksykalnych 

Poziom:  

A1-C2  

Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty:  

papier i flamastry 

Czas trwania ćwiczenia: 

10 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Na zajęciach studenci zilustrowali nowo poznane słownictwo dotyczące emocji poprzez narysowanie 
własnych obrazków przedstawiających słowa i wyrażenia. Następnie nauczyciel przydzielił każdemu 
studentowi jedno słowo lub wyrażenie, prosząc o wykonanie ilustrującego go rysunku, nie korzystając z 
pisma. Studenci mogli narysować pojedyncze obrazki lub historyjki obrazkowe. Gdy ilustracje były gotowe, 
nauczyciel zebrał je i poprosił studentów o wylosowanie jednego z obrazków, których nie są autorem. 
Następnie studenci zostali poproszeni o zapisanie słowa zilustrowanego za pomocą rysunku, a potem 
znalezienie autora rysunku, aby potwierdzić, że słowo lub frazeologizm zostały prawidłowo odgadnięte. 

Zalety 

Studenci muszą polegać na pracy innych 
studentów i korzystać z jej wyników. Wszyscy 
muszą wziąć udział w ćwiczeniu. Wielu 
studentów lubi rysować  i / lub oglądać rysunki 
wykonane przez innych studentów. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Niektórzy studenci mogą nie być w stanie wykonać 
odpowiedniego rysunku lub też może im to sprawić sporo 
trudności. Część poznanej leksyki dotyczącej emocji może 
być trudna do zilustrowania. Opisane ćwiczenie zajmuje 
dużo czasu. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Wykonując rysunki studenci mogą pracować w parach; każdy rysunek może zostać opatrzony numerem; a 
studenci odgadujący słowa mogą przygotować ich listę wraz z numerami, rysunki mogą zostać wyświetlone 
w postaci pokazu slajdów.  Nauczyciel może zachować rysunki powstałe na danej lekcji, aby używać ich na 
następnych zajęciach przy powtórzeniu lub utrwaleniu materiału. Po zakończeniu ćwiczenia nauczyciel może 
pokazać rysunki, które uważa za najlepsze ilustracje  najważniejszych lub najtrudniejszych słów lub które 
zasługują na uwagę ze względu na uzdolnienia plastyczne autora. Wymaga to wrażliwości ze strony 
nauczyciela, tak aby opinie studentów na temat ich własnej pracy również zostały wzięte pod uwagę. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 34                                                                           Nazwa: Bez karteczek ani rusz 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom: A1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia:  

5-10 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Studenci zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa otrzymała karteczki ze słowami i frazeologizmami, 
które pojawiły się na jednych z poprzednich zajęć. Druga grupa otrzymała definicje słownikowe tych samych 
słów i frazeologizmów. Druga grupa odczytywała definicję, a pierwsza podawała odpowiednie słowo lub 
frazeologizm. 

Zalety 

Ćwiczenie pomaga studentom powtórzyć niedawno poznane słownictwo. Cała grupa aktywnie uczestniczy w 
wykonaniu tego zadania.   

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 35                                                                                       Nazwa: Autokartkówka 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych / inne: sprawdzenie zrozumienia, podsumowanie zajęć 

Poziom: A1-C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

Lektor pod koniec zajęć prosi studentów, aby wyjęli kartki (albo otworzyli zeszyty) i napisali cyfry od 1 do 5. 
Potem prosi ich o wypisanie "z głowy" konkretnych słów i konstrukcji, które pojawiły się na zajęciach np. 

1. jak jest po angielsku "..."? 

2. jakim czasownikiem frazowym możemy zastąpić czasownik "..."? 

3. wymień 3 cechy, które są ważne przy wykonywaniu zawodu ... 

4. dokończ zdanie .... 

5. co powiesz w tej sytuacji ...? 

Wszystkie punkty są ściśle powiązane z lekcją, lektor wielokrotnie zwracał uwagę właśnie na te słowa i 
konstrukcje. Po wypisaniu słów/konstrukcji grupa sprawdza odpowiedzi na głos, potem lektor prosi o 
podliczenie punktów: „Kto uzyskał 5 punktów? Wspaniale! A kto 4 - to też świetny wynik!" itp. Ćwiczenie można 
uprościć wypisując na tablicy np. pierwsze (czy też wybrane) litery słów. Można też wprowadzić elementy 
oceny koleżeńskiej.   
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Zalety 

Ćwiczenie podsumowuje omówiony materiał, uświadamia studentom czego się nauczyli, element oceny 
koleżeńskiej służy refleksji na temat procesu uczenia się. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

Dobra praktyka numer: 36                                                                                           Nazwa: Podsumujmy! 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych / inne: samoocena, ocena koleżeńska, udzielanie informacji zwrotnej, refleksja 

Poziom: A1-C2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 1 - 5 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

Pod koniec zajęć następuje podsumowanie omówionego materiału: nauczyciel pyta studentów czego się dziś 
nauczyli? Po tym pytaniu następuje krótka wymiana poglądów / minidyskusja. Jedno proste pytanie 
postawione przez nauczyciela może pobudzić do refleksji nad omówionym na danych zajęciach materiałem.  

Zalety  

• bardzo łatwy i dobry sposób wykorzystania 
narzędzi oceny kształtującej na dowolnych 
zajęciach językowych;  

• pozytywne zakończenie zajęć, co zawsze 
jest mile widziane. Wskazanie studentom 
najważniejszych elementów zajęć, będące 
formą powtórzenia materiału.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości   

• jeżeli pytanie o to, czego studenci dziś się 
nauczyli, zdawane jest zadawane mechanicznie 
po każdych zajęciach, może stracić swą 
skuteczność (ale nadal można przeprowadzić 
podsumowanie inną metodą)  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Dana technika może być wykorzystywana w różnych wariantach i może być zaadaptowana dla potrzeb 
różnych grup.  

Uwagi / komentarze 

Opisany sposób podsumowania zajęć zabiera niewiele czasu, jest jednak zazwyczaj efektywnym narzędziem, 
pozwalającym pokazać studentom czego się nauczyli na ostatnich zajęciach.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 
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Dobra praktyka numer: 37                                                                                      Nazwa: Bilet na wyjście 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych / inne 

Poziom: A1-C2 Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: karteczki 
samoprzylepne 

Czas trwania ćwiczenia: 2-3 minuty 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

Na zakończenie zajęć nauczyciel informuje, że można opuścić salę po zostawieniu „biletu na wyjście”. Jest to 
karteczka, na której każdy student musi zanotować przynajmniej 1 element, który zapamiętał z kończących się 
zajęć (słowa, struktury, konstrukcje gramatyczne, informacje o kulturze lub cywilizacji dane go kraju, …). 
Studenci notują elementy na samoprzylepnych karteczkach, które zostawiają nauczycielowi przed wyjściem z 
Sali. Nauczyciel zbiera je i nakleja na kartki formatu A4, które przechowuje wraz ze swoimi materiałami. Na 
zakończenie semestru przyczepia do tablicy magnesami wszystkie zebrane „bilety na wyjście” i pozwala 
studentom zapoznać się z nimi. W ten sposób studenci mogą uświadomić sobie, jak dużo nauczyli się w ciągu 
semestru. 

Zalety 

• zaangażowanie studentów w proces uczenia 
się; 

• kształtowanie umiejętności autorefleksji nad 
procesem uczenia się 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

• ryzyko zapisywania bez refleksji jakichkolwiek 
elementów 

Zaobserwowano: zajęcia z języka francuskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 38                                                       Nazwa: Kciuki w górę, kciuki w dół  lub ? 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych  

Poziom:  A1 – C1  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia:  

5 minut lub więcej 

Sprawność językowa: mówienie / pisanie  

Opis   

Krótkie ćwiczenie dotyczące podawania daty, stosowane po przeprowadzeniu oceny koleżeńskiej. Osoby, 
które miały ponad 50% prawidłowych odpowiedzi, wykonują gest z kciukiem skierowanym do góry, podczas 
gdy ci, którzy mieli mniej niż połowę prawidłowych odpowiedzi, wykonują gest z kciukiem skierowanym do dołu 
(samoocena). 

Zalety 

W trakcie ćwiczenia stosuje się narzędzia oceny 
koleżeńskiej, a także samooceny. Refleksja na temat 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Zarówno samoocena, jak i ocena koleżeńska powinny 
być stosowane w sposób rozsądny. Nauczyciel powinien 
dobrze znać dynamikę grupy, łącznie ze 
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przerabianego materiału.  współzawodnictwem, nieporozumieniami jak również 
wycofaniem lub nieśmiałością niektórych studentów. 
Wskazane czynniki mogą mieć negatywny wpływ na 
zastosowanie opisanego ćwiczenia. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Dana technika może być wykorzystana przy wszelkiego rodzaju krótkich zadaniach pisemnych (testy, 
ćwiczenia, tłumaczenia), których celem jest powtórzenie materiału lub skontrolowanie stopnia jego opanowania 
przez studentów lub jako narzędzia diagnostyczne. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka norweskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

Dobra praktyka numer: 39                                                                                       Nazwa: Kciuki w górę! 

Cel aktywności: sprawdzenie zrozumienia 

Poziom: A1 – C1 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 1 minuta 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Studenci proszeni są o samoocenę stopnia opanowania danej konkretnej umiejętności. Na komendę nauczyciela 
“Jeden, dwa, trzy” wyciągają przed siebie rękę. Pozycja kciuka wskazuje na stopień opanowania danej 
umiejętności: 

Kciuk uniesiony w górę: „Opanowałem daną umiejętność w stopniu całkowicie zadowalającym” 

Kciuk skierowany w bok: „Radzę sobie dość dobrze, ale muszę jeszcze dopracować pewne elementy” 

Kciuk skierowany w dół: „Muszę jeszcze popracować, żeby zdobyć tę umiejętność”. 

Zalety 

To zadanie zachęca uczących się do refleksji dotyczącej ich postępów w nauce i daje informację zwrotną 
nauczycielowi. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka francuskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 40                                                                                         Nazwa: Nasza grupa  

Cel aktywności: aktywizacja struktur gramatycznych  

Poziom: 
A2  

Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: słowa 
zapisane na karteczkach 

Czas trwania ćwiczenia: 10 minut 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis  

Studenci otrzymują karteczki ze słowami. Z podanych słów muszą ułożyć pytanie. Na każdej karteczce są 
inne słowa, więc każdy student ułoży inne pytanie. Pytania zawierają konstrukcję gramatyczną 
wprowadzoną i ćwiczoną na poprzednich zajęciach. Pytania muszą mieć charakter otwarty i zakładać różne 
odpowiedzi (np. Czym się interesujesz? Jako kto chciałbyś pracować w przyszłości? Co lubisz robić w wolnym 
czasie?). Nauczyciel podchodzi do poszczególnych studentów i sprawdza poprawność utworzonego pytania. 
Następnie każdy ze studentów zadaje swoje pytanie pozostałym uczestnikom zajęć. Zapisuje lub 
zapamiętuje odpowiedzi. Posumowanie zadania polega na tym, że studenci na forum przedstawiają 
odpowiedzi, które otrzymali od grupy. Nauczyciel może zadawać dodatkowe pytania, np. 

Student:  Na pytanie „Jaki sport uprawiasz?” dwie osoby odpowiedziały, że grają w piłkę nożną, jedna jeździ 
rowerem, dwie uprawiają pływanie, a jedna jogę. 

Nauczyciel: Pamiętasz, kto uprawia jogę? 

Student: Z tego co pamiętam – Kasia. 

Nauczyciel: Kasiu, jak długo ćwiczysz jogę? 

Zalety  

Studenci aktywizują poznane konstrukcje, 
wielokrotnie powtarzając je w różnych wariantach. 
Ćwiczenie przypomina naturalną sytuację 
komunikacyjną. Studenci dowiadują się nowych 
rzeczy o sobie. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

W przypadku licznej grupy ćwiczenie może zająć zbyt 
dużo czasu. W takiej sytuacji warto podzielić grupę na 
kilka podgrup, w ramach których pracują studenci. 
Można także nie skupiać się na weryfikacji odpowiedzi 
na wszystkie pytania. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Ćwiczenie może być wykorzystane nie tylko jako powtórzenie konkretnych konstrukcji gramatycznych, ale 
również jako rozgrzewka lub konwersacyjny przerywnik zajęć. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 41                                                                                   Nazwa: Bingo - kolokacje 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / praca z 
nagraniem audio 

Poziom: B1 - C1 Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 5-10 minut 

Sprawność językowa: słuchanie / pisanie  

Opis  

Ćwiczenie na jest odmianą dobrze znanej gry w bingo. Stanowi powtórzenie wprowadzonych na 
wcześniejszych zajęcia kolokacji. Uczestnicy zajęć są poproszeni o stworzenie planszy do gry w bingo i 
wpisania w nią kluczowych słów z ćwiczonych kolokacji, które należy powtórzyć.) Następnie nauczyciel 
odczytuje słowa (mogą to być na przykład przymiotnik), które tworzą kolokacje ze słowami kluczowymi.  W 
tym czasie student szuka odpowiedniego pola na swojej planszy i zaznacza je. Pierwszy uczestnik, który 
zaznaczy cztery pola krzyczy „Bingo” i wygrywa grę. 

Zalety 

Gra w bingo jest prosta i nie wymaga dużego nakładu pracy ze strony nauczyciela. Dla studenta jest to 
zarazem zabawny i efektywny sposób na użycie w kontekście nauczanego języka. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Studenci mogą mówić na głos słowa, które rozpoznali albo wykonywać ćwiczenie w ciszy. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 42 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur 
gramatycznych  

Poziom: B1-C1  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / rekwizyty: 
zestaw kart (15-18) zawierający wyrażenia idiomatyczne 
opisujące niektóre typy osób, , które zostały wprowadzone na 
wcześniejszych zajęciach na podstawie poprzedniej lekcji 

Czas trwania ćwiczenia: 

30 minut 

Sprawność językowa: mówienie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Nauczyciel pisze na tablicy pierwszą część idiomu (np. couch…, social…, wet… itd.) i prosi studentów, aby 
podeszli do tablicy i uzupełnili brakujący fragment (potato, butterfly, blanket). Uzupełnione idiomy pozostają 
na tablicy.  

Następnie nauczyciel dzieli uczniów na małe grupy (po 4-5 osób) i każdemu z nich daje kartę z innym idiomem. 
Następnie uczniowie w grupach starają się odgadnąć wyrażenie na karcie danej osoby poprzez zadawanie 
pytań zamkniętych (tak/nie) na temat jej nawyków, np. czy oglądasz dużo telewizji? Czy masz skłonność do 
spożywania śmieciowego jedzenia? Czy jesteś samotnikiem? 

Po rozwikłaniu zagadki studenci opowiadają całej klasie, co pomogło im odgadnąć wyrażenia idiomatyczne 
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koleżanek i kolegów.  

Zalety 

Uczniowie powtarzają zarówno gramatykę (wyrażenia stosowane w rozmowach na temat nawyków), jak i 
słownictwo (idiomy opisujące ludzi) w sposób angażujący i zabawny. . Wszyscy studenci aktywnie uczestniczą 
w wykonaniu tego ćwiczenia.   

Uwagi / komentarze 

Studentom podobała się aktywność mówienia i zgadywania.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 43                                                                                Nazwa: Wizualizacja słowa 

Cel aktywności: powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom:  B1 i wyższy  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 5 minut 

Sprawność językowa: pisanie/mówienie 

Opis 

Na końcu lekcji uczniowie są proszeni o narysowanie prostych obrazków odwołujących się do słowa, którego się 
nauczyli i uważają za naprawdę trudne.  

Zalety 

Ćwiczenie sprawia, że proces refleksji staje się łatwiejszy.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 44 

Cel aktywności: wprowadzenie nowego tematu / aktywizacja struktur gramatycznych / inny  

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / rekwizyty:  

kolorowe karty, kartki papieru A4 dla poszczególnych grup 

Czas trwania ćwiczenia: 

30 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Nauczyciel wprowadza zagadnienie gramatyczne (np. Present Perfect) poprzez napisanie zdania We haven’t 
seen each other since last Friday. Uczniowie próbują odgadnąć temat zajęć.  

Następnie nauczyciel przekazuje uczniom karty w różnych kolorach. Poprzez wybranie i podniesienie kolorowej 
karty studenci pokazują, w jakim stopniu rozumieją dane zagadnienie gramatyczne (zielona karta – wiem, jak 
je tworzyć i jak go używać; żółta karta – nie czuję się pewnie z tym zagadnieniem i potrzebuję więcej 
praktycznych zajęć; czerwona karta – nie wiem nic lub niewiele wiem na ten temat). 
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Następnie studenci pracują w małych grupach z osobami o różnym poziomie zaawansowania (najlepiej do tego 
zadania nadaje się ustawienie biurek w „wyspy”) i dyskutują na temat podstawowych zasad użycia i typowych 
zastosowań danego czasu oraz zapisują 3 zdania, żeby je zilustrować. Później naklejają kartki papieru na 
ścianę i porównują swoje notatki. 

Po przeprowadzeniu tej lekcji (na podstawie podręcznika lub innych źródeł) nauczyciel używa kolorowych kart 
ponownie, aby sprawdzić, czy uczniowie dobrze zrozumieli zagadnienie. 

Zalety 

Uczniowie mogą ocenić swój własny poziom wiedzy i własne potrzeby. Nauczyciel otrzymuje przydatne 
informacje zwrotne.  

Uwagi / komentarze 

Studentom bardzo spodobała  samoocena stopnia zrozumienia nowego zagadnienia gramatycznego. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

5. UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ NA TEMAT POSTĘPÓW I DOSTOSOWANIE 
METOD NAUCZANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA 

 

Dobra praktyka numer: 45                                                                           Nazwa: Sprawdź moją pracę 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom: A1 – C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 3 – 
30 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / pisanie  

Opis 

Studenci poprawiali wcześniej napisane dyktando, zamieniając się zeszytami – zgodnie z instrukcjami 
nauczyciela oceniali pracę innego kolegi z grupy oraz dodawali swoje komentarze (świetnie, bardzo  
dobrze, itd.).  

Zalety 

Studenci nawzajem oceniają swoje prace. Zmusza 
ich to do refleksji nad cudzymi błędami, do 
wyszukania mocnych stron pracy w celu ocenienia 
jej pozytywnie. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Do zastosowania tylko w grupach bez wewnętrznych 
animozji, które dobrze zrozumieją, że takie ćwiczenie to 
nie efekt przerzucania na nich części pracy nauczyciela 
lub możliwość personalnego rewanżu na nielubianej 
osobie, ale kolejny etap w doskonaleniu ich biegłości 
językowej. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Do zastosowania przy każdego rodzaju pracy sprawdzającej (dyktando, kartkówka ze słówek, test, 
wypracowanie, poprawa wypracowania. 

Czas przeznaczony na tę aktywność może się zmieniać: w przypadku krótkiego sprawdzianu ze słownictwa 
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wystarcza 3  minuty. W przypadku dyktanda lub testu śródsemestralnego, czas może wydłużyć się do 15-
30 minut. 

Uwagi / komentarze 

W tego rodzaju pracy z grupą konieczne jest: 

• wspólne ustalenie kryteriów oceny (np. za ile punktów jaka ocena, czy stawiamy oceny czy też 

symbole ( 😊,  ) lub komentarze („zuch”, „popracuj jeszcze”, „bogate słownictwo”) 

• podjęcie decyzji w jakiej konfiguracji studenci będą sprawdzać swoje prace – najlepiej w 
przemyślany sposób przemieszać pary (poprzez losowanie kolorowych karteczek, odliczanie, 
wyznaczenie przez nauczyciela np. pierwsza i ostatnia osoba na liście, druga i przedostatnia), aby 
uniknąć pracy zawsze w tych samych parach oraz sprawdzania pracy przez zżyte osoby, co może 
wpłynąć na obiektywną ocenę; 

• przemyśleć sposób ostatecznej weryfikacji (możliwość korzystania z klucza, zadawania pytań 
nauczycielowi, umieszczenie poprawnej odpowiedzi na ekranie/tablicy); 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 46                                                           Nazwa: Niewerbalne informacje zwrotne 

Cel aktywności: zapewnienie nauczycielowi  informacji zwrotnych 

Poziom: A1-C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

W ramach udzielania informacji zwrotnych nauczyciel używa języka ciała (gesty, znaki, mimika), który został 
ustalony pomiędzy nim a uczniami. Gdy student popełni błąd, nauczyciel używa odpowiedniego znaku, a 
student poprawia się. To sprawia, że uczniowie analizują i samodzielnie korygują swoje błędy.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka włoskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

 

Dobra praktyka numer: 47                                            Nazwa: Dwie gwiazdki i życzenie – wzajemna opinia 

Cel aktywności: wzajemne przekazanie opinii 

Poziom: A2-C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 

5-10 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Studenci wskazują 2 pozytywne aspekty pracy innego ucznia, a następnie przekazują swoją opinię o tym, co 
następnym razem dana osoba może zrobić, aby poprawić kolejny aspekt swojej pracy.  
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Rolą nauczyciela jest zaprezentowanie strategii, nauczenie uczniów korzystania z niej oraz wskazanie, jak i 
dlaczego należy jej używać. Studenci są proszeni o wykorzystanie tej strategii podczas zajęć w parach. 

Technika ta może być użyta do oceny sprawności mówienia (np. prezentacji lub uczestnictwa w debacie), jak 
również umiejętności pisania (np. esejów). Zachęca ucznia do słuchania opinii innych, zastanowienia się nad 
tym, co można poprawić oraz motywuje ich do uważnego słuchania lub czytania oraz oceny pracy kolegów 
z grupy. Przy okazji uczy także wyrażania opinii, bycia fair oraz zauważania pozytywnych i mniej 
pozytywnych aspektów dokonań innych ludzi.  

Zalety 

Zaangażowanie całej grupy, motywowanie studentów, aby zastanawiali się nad swoim własnym 
pozyskiwaniem wiedzy.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Zamiast formułowania informacji zwrotnej ustnie, uczniowie mogą zostać poproszeni, aby wyrazić zdanie o 
pracy rówieśników w formie pisemnej. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 48                               

Nazwa: Informacja zwrotna na temat prezentowania opinii o utworze literackim 

Cel aktywności: praca z tekstem / inny 

Poziom:  
B1-C2 

Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 

10 minut i więcej 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie  

Opis 

Na początku semestru nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie książki w języku angielskim. Wspólnie 
uzgadnia z nimi następujące kwestie: liczbę stron do przeczytania, tematykę (wskazaną lub dowolną), 
literatura oryginalna lub zaadaptowana, a także kryteria oceny. Pod koniec semestru uczniowie umawiają 
się indywidualnie z nauczycielem, aby przekazać podsumowanie książki, którą przeczytali, wyrazić swoją 
opinię na jej temat, powiedzieć nauczycielowi, czy książka była trudna, a także opowiedzieć, czego się 
nauczyli. Podczas prezentacji nauczyciel robi notatki, a następnie szczegółowo omawia, co mu się podoba, a 
co wymaga poprawy. 

Zalety 

Informacje zwrotne są bardzo cenne. Uczniowie 
otrzymują informacje na temat swoich mocnych i 
słabych stron, co motywuje ich do dalszej nauki. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Nauczyciele powinni uważnie przekazywać informacje 
zwrotne, gdyż mogą łatwo zniechęcić uczniów do nauki.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Indywidualne nauczanie w domu, uczniowie mogą sami wybrać książkę, o której chcą opowiedzieć.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 
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Dobra praktyka numer: 49                                                     Nazwa: Prezentacja usługi firmy lub produktu 

Cel aktywności: aktywność zawodowa i zadanie do wykonania na kursie 

Poziom:  
B1-B2  

Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: 

Materiały dostępne online dotyczące usług i 
produktów proponowanych przez firmy 
swoim klientom. 

Czas trwania ćwiczenia: 

2 godziny = 1 godzina na naukę języka 
docelowego w grupie + 1 godzina na ćwiczenie w 
parach, na prezentację przed całą klasą (3-5 
minut) i dyskusje z informacjami zwrotnymi w 
małych grupach uczniów. 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie  

Opis 

Studenci otrzymują materiały (online) do przestudiowania i przećwiczenia słownictwa oraz języka 
potrzebnego do prezentowania firmowych usług oraz produktów klientowi. Wcześniej materiał został 
przeanalizowany, wyjaśniony i przećwiczony na lekcji.  

Uczniowie zostali proszeni o przygotowanie 3-5-minutowej rozmowy z klientem, podczas której odgrywali 
role klienta oraz przedstawiciela firmy. Konwersacja mogła mieć miejsce np. na stoisku na targach lub kiedy 
klient przychodzi z wizytą do firmy. 

Podczas następnej lekcji uczniowie zostali proszeni o prezentację rozmowy w klasie tak, aby inni mogli ich 
wysłuchać oraz przekazać informację zwrotną. Studenci udzielali informacji zwrotnej na temat wysłuchanych 
rozmów z klientem w oparciu o ustalone kryteria. 

Na przykład: czy prezentacja po szwedzku była zrozumiała, czy klient zadawał odpowiednie pytania przy 
użyciu poprawnego szwedzkiego słownictwa itd. 

W przypadku informacji zwrotnej nacisk powinien być położony na pozytywne uwagi, tak aby zachęcić do 
mówienia.  

Zalety 

Dzięki takim ćwiczeniom studenci są zmotywowani do rozwijania umiejętności językowych przydatnych w 
autentycznych sytuacjach zawodowych. 

 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty  

Podobne dialogi można wykorzystać do rozwijania umiejętności językowych związanych z różnymi sferami 
życia codziennego. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka szwedzkiego, Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS) 

 

Dobra praktyka numer: 50                                      

Nazwa: Informacje zwrotne na temat umiejętności wygłaszania prezentacji  

Cel aktywności: zapewnienie informacji zwrotnych  

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce 
dydaktyczne / rekwizyty: formularz oceny 

Czas trwania ćwiczenia: 

10 minut 
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prezentacji 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie 

Opis 

Podczas prezentacji uczniowie dostają do wypełnienia formularze, w których oceniają, jak radzą sobie ich 
koleżanki i koledzy. Pytania dotyczą treści, wymowy, poprawności językowej, umiejętności wygłaszania 
prezentacji, jak również obszarów wymagających poprawy. Ponadto uczniowie przyznają za prezentację 
ocenę. Formularze są wypełniane w języku angielskim i trafiają później do nauczyciela, a następnie są 
przekazywane prezentującym. Opinie uczniów i ich oceny mogą być wyrażone w formie ustnej. 

Zalety 

Studenci są zmotywowani, aby skupić się na 
prezentacji w celu późniejszej oceny. Uczą się, w 
jaki sposób udzielać konstruktywnej informacji 
zwrotnej.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Na oceny uczniowskie mogą mieć wpływ personalne 
animozje pomiędzy uczniami. Może to zaburzyć 
informację zwrotną.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Nauczyciel może zdecydować, czy część oceny ucznia na kursie będzie związana z oceną, jaką wystawili mu 
inni studenci. Formularze oceny mogą być opracowane przez samych uczniów.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego zawodowego, Uniwersytet Technologiczny w Turku (TUAS) 

 

 

6. AKTYWNE ZAANGAŻOWANIE UCZNIÓW W PROCES UCZENIA SIĘ 

 

Dobra praktyka numer: 51                                                                           Nazwa: Opisywanie rodziny 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom: A1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: Zdjęcie rodziny przyniesione przez studentów 

Czas trwania ćwiczenia: 

5 – 10 min 

Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Studentów poproszono o przyniesienie zdjęcia rodzinnego. Celem lekcji było opisywanie własnej rodziny. 

Zalety 

Ćwiczenie angażuje studentów emocjonalnie I 
przypomina sytuację autentyczną. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Do tematu „Rodzina” (ale także innych, poruszających 
kwestie prywatne) trzeba podchodzić delikatnie i z 
dużym wyczuciem. Prosząc o przyniesienie zdjęcia 
trzeba wyraźnie zaznaczyć, że można przynieść zdjęcie 
jakiejkolwiek rodziny (np. wycięte z prasy) – co prawda 
traci się wtedy element zaangażowania emocjonalnego. 
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Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Przy wszelkiego rodzaju opisach – dom, samochód, miasto, zwierzę domowe 

Zaobserwowano: zajęcia z języka japońskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

Dobra praktyka numer: 52                                         Nazwa: Transport publiczny. Bezpieczeństwo drogowe. 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu / aktywizacja struktur leksykalnych 
/ aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur gramatycznych / praca z tekstem / praca z nagraniem audio / 

Poziom: A1 – C2 Potrzebne materiały / 
pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: Smartfony, dostęp 
do strony kahoot.it 

Czas trwania ćwiczenia: 

5-10 minut  

Sprawność językowa: mówienie / czytanie 

Opis 

Użycie programu Kahoot w celu wprowadzenia nowego słownictwa. Studenci przy pomocy smartfonów 
biorą udział w interaktywnym quizie wprowadzającym nowe słownictwo (tu: słownictwo związane z 
transportem miejskim). 

Zalety 

Ćwiczenie angażuje studentów emocjonalnie i 
przypomina sytuację autentyczną. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Nie wszyscy studenci posiadają telefony komórkowe z 
dostępem do internetu. Mogą jednak pracować w 
parach lub grupach. Mogą się również pojawić 
problemy techniczne. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty   Wprowadzanie lub utrwalanie materiału. 

Uwagi / komentarze 

Studenci czują się zaangażowani w proces uczenia się, autentyczne sytuacje z życia codziennego. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego (VMU) 

 

Dobra praktyka numer: 53                                                            Nazwa: Zasady obowiązujące w grupie 

Cel aktywności: zarządzanie klasą 

Poziom: A1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty  

obrazki przedstawiające przekreślony telefon, 
znak zapytania i uśmiechniętą twarz  

Czas trwania ćwiczenia: 

10 – 15 minut 

Sprawność językowa: mówienie  
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Opis 

Na pierwszych zajęciach w roku akademickim nauczyciel przeprowadza wybrane ćwiczenie typu ice-
breaker, aby studenci mogli poznać się wzajemnie. Następnie przystępuje do ustalenia ze studentami zasad, 
jakie będą obowiązywały na zajęciach. Po kolei przyczepia do tablicy obrazki przedstawiające 
przekreślony telefon, znak zapytania i uśmiechniętą twarz, za każdym razem prosząc o zinterpretowanie 
znaczenia obrazka. Zazwyczaj studenci bez trudu interpretują przekreślony telefon jako prośbę o 
wyciszenie telefonów, a znak zapytania jako zachętę do zadawania pytań. Uśmiechnięta twarz 
interpretowana jest na wiele sposobów, zatem nauczyciel wyjaśnia studentom, że chodzi o zachowanie 
wzajemnego szacunku. Po zinterpretowaniu każdego obrazka nauczyciel pyta studentów, czy zgadzają się, 
aby taka zasada panowała w grupie. Następnie pyta studentów, czy chcieliby zaproponować własne 
zasady – jeżeli tak, na następne zajęcia przynoszą własny obrazek ilustrujący daną zasadę. W razie 
złamania zasady przez studentów w trakcie semestru nauczyciel wyjmuje odpowiedni obrazek i przypomina 
odpowiednią zasadę przyjętą przez całą grupę na początku semestru.  

Na niższych poziomach ten fragment zajęć odbywa się w języku ojczystym. 

Zalety 

• Zaangażowanie studentów w proces uczenia się 

• Studenci czują się odpowiedzialni za zajęcia  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Na niższych poziomach zaawansowania ćwiczenie można przeprowadzić w języku ojczystym. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka francuskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

Dobra praktyka numer: 54                             Nazwa: Internetowa ankieta/badanie (np. na platformie Edmodo) 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu 

Poziom: B1-C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / rekwizyty: 
Edmodo (jakakolwiek platforma edukacyjna, strona www 
lub blog używany przez nauczyciela w grupie)  

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / pisanie  

Opis  

1. Nauczyciel tworzy ankietę i umieszcza ją na platformie edukacyjnej (np. Edmodo), stronie www lub 
blogu dla grupy. Na przykład: „Jedyni ludzie, którzy potrzebują prywantości, to ludzie robiący coś 
nielegalnego. Jaka jest Twoja opinia na temat tego stwierdzenia?“. 

2. Uczniowie wybierają jedną z 3 opcji: a) zgadzam się całkowicie z tym stwierdzeniem; b) zgadzam się 
do pewnego stopnia; c) całkowicie się nie zgadzam. 

3. Aby pzresłać naplatformę odpowiedzi, uczniowie używają swoich komputerów lub telefonów 
komórkowych. Wyniki są opracowywane i ukazują się bezpośrednio na tablicy grupy na Edmodo. 

4. Ankieta może być przeprowadzona przed lekcją (jako zadanie domowe) i użyta jako wykorzystana 
jako rozgrzewka językowa do wprowadzenia nowego zagadnienia na następnych zajęcia lub na 
koniec lekcji, aby w czasie rzeczywistym podsumować opinie uczniów po dyskusji na dany temat. 
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Zalety 

• Ankiety (Edmodo) to prosty system pozwalający nauczycielom bez wysiłku zbierać anonimowe 
informacje zwrotne.  

• Dociera się do studentów, którzy są mniej skłonni do mówienia w klasie.  

• Użycie ankiet internetowych to przykład strategii oceniania kształtującego, która rozszerza i wzmacnia 
dyskusję w klasie, uczestnictwo oraz zrozumienie tematu/zagadnienia. 
 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Nauczyciel może także użyć dostępnych narzędzi internetowych do tworzenia ankiet, np. Poll Everywhere 
https://www.polleverywhere.com/, i przeprowadzić niektóre z nich w czasie rzeczywistym. Potrzeba do tego 
jedynie telefonów komórkowych uczniów i dużego ekranu z projektorem. Wyniki ankiety pojawiają się 
bezpośrednio na tablicy Activboard, angażując klasę w czasie rzeczywistym i mogą wywołać ożywioną 
konwersację z udziałem wszystkich studentów. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

 

Dobra praktyka numer: 55                                                                                          Nazwa: 
Słowniczek 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom: A2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: brak 

Czas trwania ćwiczenia: 15-20 min 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Studenci tworzą własną listę słówek, które obowiązują później np. podczas testu sprawdzającego. Ćwiczenie 
często wykorzystuję w kontekście słuchanych piosenek. Każdy uczeń tworzy swoją listę, np. 10 
najistotniejszych dla niego słówek, które wybiera z przeanalizowanej piosenki. Następnie studenci pracują w 
4-5 osobowych grupach. W ramach grup każda osoba odczytuje swoje wyrazy (z wyjaśnieniem jeśli to 
konieczne). Następnie grupa wybiera wspólnie 15 najważniejszych słówek i zapisuje je na osobnej kartce. 
Ostatni etap to zapoznanie się z propozycjami każdej grupy. Listy krążą np. zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. Lista danej grupy jest odczytywana w całości na forum innej grupy. Po zapoznaniu się ze wszystkimi 
listami, trafiają one do nauczyciela. Po zajęciach nauczyciel analizuje wszystkie propozycje i tworzy jedną 
wspólną listę, którą przesyła następnie wszystkim studentom tak, aby wskazać słówka, które pojawią się na 
sprawdzianie. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Ćwiczenie można uprościć. Jeśli zależy nam wyłącznie na stworzeniu listy słownictwa, dzięki której uczniowie 
mogliby się przekonać się, że mają wpływ na zakres materiału wykorzystanego później w testach 
sprawdzających, można ograniczyć zadanie do prośby o przygotowanie w 3-4 osobowych grupach listy np. 
10 słówek. Słownictwo może dotyczyć danej lekcji, jakiegoś tekstu, czy też wspomnianej przeze mnie 
piosenki. Na koniec listy trafiają do nauczyciela, który je analizuje (oczywiście po zajęciach). Spośród 
zgłoszonych propozycji nauczyciel tworzy jedną listę, którą przesyła wszystkim studentom tak, aby wskazać 

https://www.polleverywhere.com/
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słówka, które pojawią się na sprawdzianie. 

Można zastosować na różnych poziomach. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 56                                          Nazwa: Materiały do samokształcenia dla studentów 

Cel aktywności: aktywizacja struktur leksykalnych / aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub 
utrwalenie struktur leksykalnych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych / praca z tekstem / 
praca z nagraniem audio  

Poziom: A2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: zestaw materiałów online 

Czas trwania ćwiczenia: 1 miesiąc 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis 

Uczniowie otrzymują zestaw materiałów zawierający: linki do materiałów online do powtórzenia struktur 
gramatycznych, linki do nowych artykułów na dany temat, napisanych prostym językiem dostosowanym do ich 
potrzeb oraz gotowe dialogi obejmujące wszystkie główne tematy poruszane w czasie kursu. Dodatkowo 
uczniowie otrzymują polecenie, aby oglądać szwedzką telewizję lub programy w tym języku, z napisami lub 
bez. Poleca im się także słuchanie audycji radiowych po szwedzku. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie zostają 
proszeni o przekazanie nauczycielowi raportu z wykonania tych zadań. Prawidłowo opracowany raport jest 
częścią obowiązkowej pracy realizowanej na kursie. 

Zalety 

Uczniowie są zainteresowani językiem szwedzkim, a ponadto powtarzają i aktywują umiejętności językowe 
potrzebne na kursie. Uczniowie mogą wykorzystać raport jako obowiązkowe zadanie do wykonania w ramach 
kursu. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka szwedzkiego do celów zawodowych, Uniwersytet Technologiczny w Turku 
(TUAS) 

 

Dobra praktyka numer: 57                                                                                    Nazwa: Zasady w klasie 

Cel aktywności: inne (zarządzanie klasą)  

Poziom: B1 i wyższy  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: arkusz papieru przytwierdzony do ściany 

Czas trwania ćwiczenia: 

15 minut 

Sprawność językowa: pisanie/mówienie 

Opis  

Uczniowie zostają zachęceni do sporządzenia listy zasad obowiązujących w klasie. Najpierw  pracują w 
parach, a następnie w grupach liczących po 4 osoby. Ich celem jest ustalenie ostatecznej wersji zasad. Lista jest 
ostatecznie akceptowana przez całą grupę i przypinana do tablicy. Nauczyciel może zasugerować uczniom 
pewne trudne sytuacje w klasie i poprosić ich, aby znaleźli rozwiązanie. 
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Przykład: 

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH W ROKU 2016/17 
1. Traktuję inny w taki sposób, w jaki sam chciałbym być traktowany. 
2. Uczęszczam na zajęcia regularnie, biorę w nich aktywny udział i odrabiam prace domowe oraz inne 

zadania.  
3. Jeśli opuszczę zajęcia, powinienem skontaktować się z innym uczniem, aby nadrobić braki.  
4. Mój telefon komórkowy jest wyłączony.  
5. Językiem obowiązującym na zajęciach jest angielski.  
6. Jestem odpowiedzialny za swoje własne postępy w nauce.  

Zalety 

Ułatwia uczniom (i nauczycielowi) przestrzeganie 
zasad.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Nauczyciel musi być konsekwentny w utrzymaniu zasad 
w mocy. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

W ten sam sposób zasady mogą być ustalane pod kątem konkretnych aktywności/lekcji. Tworzenie zasad w 
klasie daje możliwość rozmowy o doświadczeniach uczniów w nauce.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

 

Dobra praktyka numer: 58 

Cel aktywności: Rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu  

Poziom: B2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / rekwizyty: 

czysta kartka formatu A4, po jednej na każdą grupę 

Opcjonalnie: dostępne na YouTube wideo The Italian Man who went 
to Malta 

Czas trwania 
ćwiczenia: 20 minut 

Sprawność językowa: mówienie / czytanie / słuchanie / pisanie  

Opis  

Ta aktywność wprowadza temat wymowy (w ujęciu ogólnym lub w specyficznych formach, np. dźwięk schwa w 
słabych formach, dźwięk th, akcent w parach czasownik i rzeczownik itd.). 

Uczniowie pracują w małych grupach (po 3-4 osoby) i dyskutują o 3 pytaniach postawionych przez 
nauczyciela: 

1. Czy wymowa jest ważna w nauce języka obcego? 

2. Podaj 2-3 powody, dla których może być istotna i wskaż do nich przykłady. 

3. Jak możesz poprawić wymowę? Podaj przykłady metod, które Twoim zdaniem SA skuteczne. 

Uczniowie zapisują pomysły/wnioski na czystej kartce A4 i zawieszają je na ścianie.  

Następnie wszyscy uczniowie czytają treść kartek, przechadzając się po klasie. 

Na końcu cała klasa dyskutuje, porównuje i podsumowuje swoje pomysły/konkluzje. 
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Zalety 

Aktywność angażuje wszystkich uczniów, zwiększa ich świadomość istotności prawidłowej wymowy i zapewnia 
tło dla bardziej praktycznych ćwiczeń wymowy.  

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Odtwarzanie zabawnego wideo, np. The Italian Man who Went to Malta, przed lub po aktywności, aby 
zilustrować, jak ważna jest wymowa.  

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 59                                                             Nazwa: O czym będziemy dziś mówić? 

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / wprowadzenie nowego tematu  

Poziom: B2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: krótki  film o zwierzętach  

Czas trwania ćwiczenia:  10 
minut 

Sprawność językowa: mówienie / pisanie  

Opis 

Na początku zajęć nauczyciel puszcza 3-minutowy film złożony ze śmiesznych zdjęć różnych zwierząt i z 
wesołym podkładem muzycznym. Powoduje to uśmiech na twarzach wszystkich studentów. Po projekcji 
zadaje pytanie „Jak myślicie, jaki kolejny temat chciałabym wam zaproponować?”. Studenci zgadują, że 
będzie to temat „Zwierzęta” / „Przyroda”. Nauczyciel przytakuje i pyta, czy studenci są zainteresowani 
tematem. Po uzyskaniu ich akceptacji prosi o burzę mózgów w kilkuosobowych grupach i wymyślenie 
zagadnień, które studenci chcieliby poruszyć w trakcie najbliższych lekcji. Po upływie wyznaczonego czasu 
studenci podchodzą do tablicy i wypisują te tematy („Czy warto mieć psa?”, „Ochrona środowiska”, 
„Dlaczego ludzie hodują zwierzęta?”, „Miłość do zwierząt = wegetarianizm?”). Grupa dyskutuje i uzgadnia, 
które tematy są dla nich najciekawsze, pozostałe zostają wytarte z tablicy. Każdy robi pamiątkowe zdjęcie 
telefonem komórkowym, po to aby wrócić do niego po zakończonym etapie nauki.  

Zalety 

Studenci czują się odpowiedzialni za proces 
nauczania, czują, że są autorami programu, że jest 
on dopasowany do ich własnych potrzeb i 
oczekiwań. 

Niebezpieczeństwa/wady/słabości  

Studenci mogą zaproponować i zaaprobować 
tematy, których realizacja może sprawić trudność 
nauczycielowi. Nauczyciel może delikatnie 
moderować etap wybierania tematów. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Nauczyciel może wypisać proponowane zagadnienia prosząc o wybranie 5 z 7; 

Zamiast filmu „zagajającego” temat można pokazać plakat, zdjęcie lub fragment zdjęcia i poprosić 
studentów o odgadnięcie proponowanego tematu. Dobrym pomysłem może też być włączenie fragmentu 
muzycznego lub dźwięków (np. dźwięk miasta, lasu); 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 
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Dobra praktyka numer: 60                                                               Nazwa: Wspólne opowiadanie historii 

Cel aktywności: aktywizacja struktur gramatycznych / powtórzenie lub utrwalenie struktur gramatycznych  

Poziom: B1-B2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: tablica 

Czas trwania ćwiczenia: 15 minut 

Sprawność językowa: mówienie 

Opis  

Nauczyciel opowiada studentom bajkę o Czerwonym Kapturku, prosząc ich o wyjaśnienie większości 
szczegółów. Rysuje na tablicy proste obrazki, ilustrujące zarówno główne punkty fabuły, jak i detale. W wyniku 
głosowania studentów bohaterka otrzymała niemieckie imię - Helga. Gdy nauczyciel upewnił się, że grupa 
zgodziła się co do jednej ujednoliconej wersji bajki, zaczyna opowiadać ją na nowo z użyciem struktur 
warunkowych, np. „Gdyby matka Helgi nie dowiedziała się, że babcia była chora, nie kupiłaby 
Paracetamolu”, „Gdyby matka Helgi nie kupiła Paracetamolu, nie włożyłaby go do koszyczka Helgi”, „Gdyby 
matka Helgi nie włożyła Paracetamolu do koszyka, Helga nie wyruszyłaby przed zmierzchem”. Uczniowie stoją 
w kółku dookoła tablicy; każdy z nich musi kontynuować historię pasującą do początku stworzonego przez 
nauczyciela, budując zdania, których pierwsza część wykorzystuje opowieść poprzedniego ucznia. W zdaniach 
musi być zachowana oryginalna sekwencja zdarzeń, a nauczyciel wskazuje na konkretne szczegóły na obrazku, 
aby mieć pewność, że uczniowie opowiedzieli całą historię, zamiast po prostu przechodzić do jej łatwiejszych 
części. 

Zalety 

Uczniowie aktywnie uczestniczą w opowiadaniu 
historii. Muszą słuchać siebie nawzajem, polegać na 
sobie i korzystać z pracy innych uczniów. Każdy 
musi brać udział w ćwiczeniu, ponieważ jest 
ustawiony w kręgu. Wszyscy używają zadanej 
struktury gramatycznej w konkretnym celu. 
Uczniowie cieszą się z faktu, że mogą opowiedzieć 
całą historię, i doceniają pomoc, jaką dają im 
obrazki.  

Niebezpieczeństwa/wady/słabości 

Wszyscy uczniowie muszą znać dobrze historię, a jej 
oryginalna wersja musi zawierać wiele detali, aby 
uczniowie mieli wystarczająco danych do wykorzystania. 

Działa tylko z kilkoma strukturami gramatycznymi, 
okresami warunkowymi, mową zależną (nauczyciel 
powiedział, że…) oraz słowami łączącymi. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Nawet lepiej jest, gdy to sami uczniowie opowiadają oryginalną historię i rysują obrazki. Do tego ćwiczenia 
można wykorzystać także inne historyjki.   

Zaobserwowano: zajęcia z języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

Dobra praktyka numer: 61  

Cel aktywności: rozgrzewka językowa / powtórzenie lub utrwalenie struktur leksykalnych  

Poziom: B1 – C2 Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: 

Zeskanowane rysunki wykonane przez studentów, 
ilustrujące idiomy w formie prezentacji Power Point 

Czas trwania ćwiczenia: 

5 minut 
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Sprawność językowa: mówienie  

Opis 

Na poprzednich zajęciach studenci ilustrowali nowe słownictwo (w tym wypadku idiomy ze zwierzętami), 
jako powtórkę. W domu nauczycielka zeskanowała rysunki i na początku następnych zajęć pokazywała je, 
a studenci odgadywali idiomy. Wariacją na ten temat było wybranie studenta (lub ochotnika), który widział 
odpowiedzi i miał za zadanie odpowiadać jedynie tak/nie. 

Zalety 

• studenci sami opracowują zadania dla siebie; 

• mogą sami się  sprawdzać lub sprawdzać nawzajem 

• bezcenne dla atmosfery, ponieważ pokazuje aprobatę nauczyciela dla pracy studentów; 

• praca  studentów jest naprawdę doceniana i wykorzystana, zarówna przez nauczyciela, jak i innych 
studentów. 

Możliwości adaptacji/inne zastosowania/warianty 

Studenci mogą przygotować definicje, opisy i historyjki, które można wykorzystać w podobny sposób. 

Zaobserwowano: zajęcia z języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

 

 

Dobra praktyka numer: 62                                                                           Nazwa: Sporządzanie notatek 

Cel aktywności: praca z nagraniem audio  

Poziom: A2-C2  Potrzebne materiały / pomoce dydaktyczne / 
rekwizyty: nagranie miniwykładu  

Czas trwania ćwiczenia: 7-10 minut 

Sprawność językowa: słuchanie / pisanie / mówienie 

Opis 

Zadaniem tej aktywności jest zachęcenie uczniów do wysłuchania miniwykładu. 

Uczniowie zostają proszeni o sporządzenie notatek – w postaci tekstu lub rysunku – na temat tego, co usłyszą. 
Później porównują swoje notatki w parach i sprawdzają, jak dużo zapamiętali. Zachęca ich to do przemyśleń.  

Zaobserwowano: zajęcia z  języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski (UW) 

 

  



    

84 
 

 

PORADNIK DLA STUDENTÓW 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA  

Opracowanie: Réka Lugossy, Uniwersytet w Peczu  

 

WSTĘP 

Podobnie jak wszelkie nasze przekonania na temat uczenia się i nauczania, ocenianie wiążemy 

tradycyjnie z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, kiedy byliśmy uczniami. Tak więc 

najczęściej, gdy  myślimy o ocenianiu, mamy na myśli pisanie sprawdzianów czy testów i 

otrzymywanie stopni, a dla wielu z nas może nie są to najlepsze wspomnienia.  

A jednak ocenianie to więcej niż otrzymywanie stopni. Oprócz oceny i ewaluacji za pomocą 

procentów lub stopni nauczyciele mogą prowadzić regularną ocenę wszelkich Twoich działań w 

trakcie uczenia się języka w taki sposób, który pomoże Ci zwiększać swoją motywacje do 

nauki. Dobrym przykładem może być udzielenie przez nauczyciela pozytywnej informacji, 

takiej jak: „Twoje wypracowanie było spójne i dobrze zorganizowane. Użyłe(a)ś także 

odpowiedniego słownictwa, ale zwróć uwagę na struktury, których użyłe(a)ś, zwłaszcza na 

zdania warunkowe”. Taka właśnie uwaga nauczyciela na temat pracy studenta, zachęcająca i 

budująca, to przykład oceniania kształtującego. Jego zadaniem jest pokazanie zarówno 

mocnych stron pracy studenta, jak i obszarów, które wymagają więcej wysiłku. 

Niewątpliwie taki rodzaj odpowiedzi przy ocenianiu pracy studenta jest bardziej konkretny i 

dlatego bardziej pożyteczny. Zawiera pełniejszą informację dla studenta, a nie po prostu 

podanie oceny w formie stopnia bez przekazania szczegółowej informacji zwrotnej. Dzięki 

temu uczący się mogą dowiedzieć się, co wykonali dobrze, a na co jeszcze powinni zwrócić 

uwagę i poprawić. 

Poznanie swoich mocnych i słabszych stron pomoże Ci także stać się bardziej niezależnym i 

samodzielnym uczniem oraz wziąć odpowiedzialność za własny proces uczenia się. 

W tym rozdziale poradnika: 

• przybliżymy Ci koncepcję oceniania  sumującego (OS) i kształtującego (OK);  

• wyjaśnimy, kiedy używane są OS i OK; 

• pokażemy korzyści dla rozwoju studenta płynące z OK; 

• skłonimy Cię do krytycznego myślenia na temat sposobu włączenia OK do Twojego 

uczenia się;  

• zachęcimy Cię do korzystania z OK na co dzień; 

• przekażemy Ci listę publikacji na temat OK. 
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1. RODZAJE OCENIANIA I ICH CELE: DLACZEGO STOSUJE SIE RÓŻNE 

SPOSOBY OCENIANIA ?  

Sposoby oceniania i praktyka z nimi związana mogą się różnić w 

zależności od naszych celów i kontekstu uczenia się. Przyjrzyjmy 

się im  i sytuacjom, w których są używane. 

Ocena tego, czego się nauczyliśmy: ocenianie sumujące  

Mówimy o ocenianiu uczenia się, kiedy chcemy zmierzyć, jak dużo 

nasi uczniowie nauczyli się do pewnego etapu nauki, np. przed 

końcem pewnego okresu (semestru), po zakończeniu rozdziału podręcznika, całego kursu, czy 

też roku szkolnego. W takiej sytuacji odwołujemy się do technik oceniania sumującego (OS), 

takich jak testy, sprawdziany, wypracowania albo projekty, które mają pokazać, czy studenci 

nauczyli się tego, czego oczekiwano i czy spełnili pewne wymagania im stawiane. To właśnie 

dlatego ocenianie sumujące nazywane jest ocenianiem uczenia się: jest to ewaluacja osiągnięć 

pod koniec okresu nauki. Ocenianie sumujące ma często znaczącą wagę dla uczącego się, np. 

jako certyfikowany egzamin językowy albo egzamin maturalny. 

Ocenianie dla uczenia się: ocenianie kształtujące 

Podczas gdy dla nauczycieli i edukatorów istotna jest informacja na temat wyników uczenia się 

przed końcem danego okresu nauki (OS), równie ważna jest informacja o tym, czego studenci 

się uczą lub czego nie w trakcie procesu nauczania i uczenia się. Nauczyciele będą chcieli 

dowiedzieć się, czy uczniowie rozumieją dane zagadnienie czy nie, jak dobrze będą potrafili 

stosować nowo nabytą wiedzę, czy też mają braki w tej wiedzy, itp. Wszystko to ma 

znaczenie, ponieważ w ten sposób nauczyciele będą  wiedzieć, jak wspierać swoich uczniów i 

pomagać im uczyć się lepiej. Stąd nauczyciele wykorzystują ocenianie dla uczenia się czyli 

ocenianie kształtujące (OK), aby uzyskać wgląd w proces uczenia się i wykorzystać uzyskane 

wyniki celem zmiany, modyfikacji bądź ulepszenia sposobów nauczania w trakcie okresu 

dydaktycznego. 

Warto podkreślić, że nie tylko nauczyciele powinni mieć świadomość tego, co ich uczniowie 

wiedzą, potrafią lub nie, lecz także uczący się powinni zdobywać taką świadomość. Uczeń 

może śledzić i monitorować swój własny rozwój, na przykład zastanawiając się, dlaczego 

jakieś zadanie wydawało się proste albo dlaczego stwarzało trudność, i pomyśleć, jak 

następnym razem wykonać to zadanie lepiej. W ten sposób uczący się zaczynają wierzyć, że 

mają kontrolę nad własnym uczeniem się i że w dalszej pracy nad uczeniem się stają się 

bardziej samodzielni. To ważne, ponieważ okazuje się, że autonomia ucznia jest głównym 

czynnikiem sprzyjającym uczeniu się języków obcych. 

Oceny w ocenianiu kształtującym nie powinny być stawiane w taki sam sposób, jak w ocenianiu 

sumującym. Jak wskazuje Dodge (2009) , powinny raczej służyć studentom jako praktyka, w 

formie wartościowych, pożytecznych dla nich zadań w klasie albo odpowiednich prac 

domowych, które stwarzają zarówno nauczycielowi jak i uczącemu się okazję do 

zidentyfikowania obszarów, które należy rozwijać. Tym sposobem nauczyciele mogą 
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odpowiednio dostosowywać metody i treści nauczania, a uczniowie są w stanie zorientować 

się, jakie obszary wymagają od nich więcej wysiłku i pracy. 

Wydaje się więc, że warto rozważyć włączenie oceniania dla uczenia się w proces uczenia się 

i nauczania. Dlatego ocenianie kształtujące powinno być często stosowane i interaktywne  

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf). Oznacza to, że ocenianie kształtujące 

przyniesie więcej korzyści, jeśli jest normalną częścią procesu uczenia się i jeśli Ty i Twoi 

koledzy w klasie będziecie zaangażowani w stałe ocenianie dla uczenia się. 

 

2. SKĄD WIADOMO, CZY TWOJA KLASA TWORZY ODOWIEDNIĄ 

SYTUACJĘDLA OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO? 

 

Badania naukowe pokazują, że nauczyciele, którzy wykorzystują 

ocenianie kształtujące na swoich zajęciach w klasie podkreślają 

również pewne kluczowe elementy procesu nauczania i uczenia się 

(OECD/CERI, 2008). Niekoniecznie zwracają uwagę na wszystkie 

te aspekty równocześnie, ale do pewnego stopnia one wszystkie 

pojawiają się w ich praktyce nauczycielskiej. 

Poniżej przedstawiamy wykaz kluczowych elementów, które 

nauczyciele przekonani do podejścia i oceniania kształtującego włączają do procesu 

dydaktycznego. Zachęcamy Cię, abyś czytając je, odniósł się do Twoich własnych doświadczeń 

jako uczącego się: w jaki sposób i do jakiego stopnia te elementy dobrych praktyk pojawiały 

się na Twoich zajęciach językowych? Krótkie wyjaśnienia i przykłady umieszczone w ramkach 

pomogą Ci powiązać te aspekty dobrej praktyki z Twoimi własnymi doświadczeniami.  

1. Kultura oceniania sprzyjająca interakcji i wykorzystaniu narzędzi służących do 

oceny: 

Nauczyciel powoduje, że studenci czują się bezpiecznie i zachęca ich do podejmowania 

ryzyka i popełniania błędów. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że błędy są 

naturalną częścią procesu uczenia się. Pomagają także nauczycielowi przygotować 

odpowiednią informację zwrotną dla studentów.  

2. Wyznaczanie celów uczenia się i śledzenie postępów ucznia w ich realizacji: 

Studenci i nauczyciel omawiają cele uczenia się; może się zdarzyć, że nauczyciel pomaga 

studentom postawić sobie cele lub uświadomić je sobie (na przykład przygotowując listę 

celów). Nauczyciel pomaga również uczniom śledzić ich własne postępy.  

3. Zastosowanie różnorodnych metod dydaktycznych uwzględniających zróżnicowane 

potrzeby uczniów: 

http://www.oecd.org/site/educeri21st/40600533.pdf
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Twoi nauczyciele mogą stosować różne podejścia, techniki, rodzaje zadań i materiałów, 

dostosowując je do Twojego stylu uczenia się. To oznacza, że dostosowują nauczanie do 

Twoich potrzeb poznawczych i emocjonalnych uczniów, aby pomóc Ci powiązać nowy 

materiał z poprzednio zdobytą wiedzą. 

4. Zastosowanie różnorodnych technik sprawdzania, czy uczeń opanował dany 

materiał: 

Nauczyciele stosują rożne sposoby oceniania, by mieć wgląd w rozwój uczniów. Różne 

formy oceniania mogą ukazać różne potrzeby uczniów i w ten sposób nauczyciele 

dowiadują się, jak im pomóc. Stosowanie różnorodnych form oceniania pozwala także 

nauczycielom zorientować się, w jaki sposób studenci mogą przenieść zdobytą wiedzę do 

nowych sytuacji.  

5. Udzielanie informacji zwrotnej na temat postępów ucznia i dostosowanie metod 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia: 

Nauczyciele udzielają regularnie informacji zwrotnej na temat Twoich działań. Z 

doświadczenia wiemy, że nie każda informacja zwrotna jest skuteczna: niektóre informacje 

od nauczycieli niewiele nam pomogły, kiedy byliśmy w szkole. Dobra informacja zwrotna 

powinna być konkretna, zawierać wskazówki co do dalszej pracy i powinna być 

przedstawiona w sposób pozytywny.  

6. Aktywne zaangażowanie uczniów w proces uczenia się: 

Dobre nauczanie pomaga Ci być bardziej świadomym tego, co sprzyja Ci jako uczącemu 

się i tego, co możesz robić dla własnego rozwoju. Innymi słowy, pomaga Ci doskonalić swój 

proces uczenia się, ucząc się umiejętności albo strategii metakognitywnych. 

 

3. JAKIE KORZYŚCI JAKO OSOBA UCZĄCA SIĘ MOŻESZ ODNIEŚĆ Z 

OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO?  

 

Spójrzmy teraz na to, w jaki sposób możesz skorzystać z ciągłego 

oceniania kształtującego w trakcie procesu uczenia się. Jak 

techniki oceniania kształtującego pomagają Ci odnieść sukces w 

uczeniu się języka obcego? 

Regularne stosowanie oceniania kształtującego: 

1. Daje nauczycielom pojęcie o tym, w jakim punkcie nauki 

znajdujesz się. Tak wiec będą mogli lepiej dostosować nauczanie do twoich potrzeb.  

2. Daje Ci pozytywną informację zwrotną na temat Twoich własnych umiejętności językowych. 

Są to przydatne informacje, bo chciałbyś wiedzieć, co robisz dobrze. Poza tym, otrzymując 
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pozytywną informację zwrotną, poczujesz się pewniejszy i w związku z tym będziesz gotowy 

do ponownego wykonywania podobnych zadań. W ten sposób ocenianie dla uczenia się 

sprzyja pozytywnym postawom względem uczenia się i używania języka, którego się uczysz. 

Poniższy przykład daje obraz takiej sytuacji: 

Porównaj te dwie informacje zwrotne: Och, co to jest! Nie znałeś podstawowych słów, takich 
jak chmura i słońce. A teraz: spodobało mi się to, ze potrafiłeś użyć parafrazy, gdy nie znałeś 
odpowiedniego słowa. To dobra strategia. Czy możesz sprawdzić dziś te słówka, których nie 
znałeś, żebyś wiedział następnym razem? Jak widzisz, w obu przypadkach oceniana została 
wiedza studenta, ale w inny sposób: w pierwszym przypadku podkreślono to, czego student 
nie potrafi,  nie wie, w drugim – informacja zwrotna zaczyna sie od pozytywnego 
stwierdzenia o kompetencji studenta, a następnie nauczyciel doradza w konstruktywny 
sposób.  

3. Dostarcza Ci szczegółowej i konkretnej informacji na temat obszarów, które powinieneś 

rozwinąć, poprawić i również tego, jakie są wobec Ciebie oczekiwania. Taka informacja jest 

cenna, ponieważ możesz na jej podstawie rozpoznać, co wymaga od Ciebie pracy w domu 

lub na uczelni. 

Na przykład, jeśli zdajesz sobie sprawę, że powinieneś poprawić umiejętność słuchania ze 

zrozumieniem, możesz zająć się w domu słuchaniem dłuższych wypowiedzi. Możesz skorzystać 

z wykładów TED albo oglądać filmy w wersji oryginalnej. A jeśli wiesz, że potrzebujesz 

więcej praktyki w mówieniu, możesz postanowić, że będziesz  bardziej aktywny przy 

wykonywaniu zadań w parach lub grupach na zajęciach.  

4. Pomoże Ci poznać Twoje mocne i słabsze strony oraz stać się samodzielnym uczniem. 

Oznacza to, że będziesz potrafił ocenić korzyści z uczenia się i podejmować decyzje 

dotyczące jego dalszego przebiegu. 

Na przykład, możesz postanowić, że przeczytasz jakąś powieść w oryginale lub jej 
zdydaktyzowaną wersję, blog lub artykuły związane z Twoimi zainteresowaniami 
zawodowymi, żeby poprawić umiejętność czytania. Jak wynika z badań, osoby uczące się 
języka obcego, które potrafią zarządzać swoim procesem uczenia się i kontrolować 
postępy, czują się bardziej samodzielne i są bardziej skuteczne w używaniu języka.  

5. Pomoże Ci oswoić się z myślą, że błędy są częścią uczenia się i są konieczne. Dzięki nim 

uczymy się ponieważ pokazują Ci, jak można zrobić coś lepiej. Ken Robinson, który zajmuje się 

badaniami nad uczeniem się, twierdzi, że jeśli ktoś nie będzie robił błędów, nigdy nie wymyśli 

niczego oryginalnego. 

6. Wspiera nastawienie na rozwój, a nie nastawienie na trwałość. Więcej na ten temat: 

(Dweck, 2006). 

Osoby nastawione na trwałość zazwyczaj postrzegają wyzwania jak trudności, podczas gdy 

osoby otwarte na rozwój widzą w wyzwaniach szanse na rozwój. Takie osoby nie boją się 

ryzyka i wierzą, że można nauczyć się różnych rzeczy, pod warunkiem, że ma się czas i włoży 

się odpowiedni wysiłek. 

7. Zachęca Cię do skupienia się na procesie, a nie na produkcie wynikającym z uczenia się. 
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8. Zachęca Cię do stawiania pytań. Dobrze jest pytać, jeśli czegoś nie wiemy. Zadanie 

pytania i uzyskanie odpowiedzi pozwala Ci zaoszczędzić sporo czasu. Poza tym zadawanie 

pytań rozwija umiejętność krytycznego myślenia. 

9. Daje Ci możliwość oceny własnych działań (samooceny) oraz oceny działań kolegów (ocena 

koleżeńska). Jeśli zostaniesz zaproszony do refleksji nad tym, jak postąpiłeś, jak cos wykonałeś 

i dlaczego odniosłeś sukces lub nie, masz okazję, aby zastanowić się, co miało wpływ na Twoje 

osiągnięcia i jakie masz problemy. To pozwala Ci poczuć kontrolę nad własnym uczeniem się i 

uczeniem się Twojej grupy. 

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że uczestniczenie w ocenianiu kształtującym nie 

oznacza dodatkowego obciążenia dla Ciebie i nauczyciela. Nie jest to coś, do czego trzeba 

się przygotowywać, nie oznacza dodatkowego wysiłku, ponieważ ocenianie dla uczenia się 

jest naturalną częścią procesu nauczania i uczenia się. 

 

4. TEMATY DO DYSKUSJI I REFLEKSJI  

Której z przedstawionych korzyści doświadczyłe(a)ś jako osoba ucząca 

się języka obcego?  

Czy możesz opowiedzieć, w jaki sposób pozytywna (lub 

negatywna) informacja zwrotna wpłynęła na Twój rozwój?  

Jaki obszar Twoim zdaniem powinieneś rozwijać najbardziej 

ucząc się języka obcego? Co możesz zrobić w tym kierunku?  

 

5. WNIOSKI  

Celem tego rozdziału było wyjaśnienie koncepcji oceniania kształtującego, opisanie, jak działa 

w kontekście zajęć w klasie oraz zastanowienie się nad jego korzyściami dla uczącego się.  

Radzimy Ci, żebyś próbował o tym pamiętać, ponieważ dzięki temu będziesz: 

• wiedział więcej o tym, jaki rodzaj informacji zwrotnej może Ci pomoc; 

• umiał myśleć krytycznie o informacji zwrotnej, którą otrzymujesz od nauczyciela i lepiej 

ją rozumiał; 

• rozumiał lepiej, jak się uczysz, a szczególnie, co jest dla Ciebie dobre jako uczącego 

się języka obcego; 

• czuł się na tyle silny, aby dokonywać wyborów dotyczących własnej nauki. 

Krótko mówiąc, mamy nadzieję, że lektura i refleksja nad tematami omawianymi w tym 

poradniku pomoże Ci stać się bardziej samodzielnym, a stąd również bardziej skutecznym 

uczniem. 

A teraz pora na krótki quiz. 

http://bryza.wgsr.uw.edu.pl/quiz/Guidebook_students_PL.htm
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Przydatne linki do stron internetowych na temat oceny kształtującej  

 

1. http://www.ocenianie-ksztaltujace.pl/ocenianie-ksztaltujace-jo.html 
2. http://www.ceo.org.pl/pl/ok/czym-jest-ok/o-ocenianiu-ksztaltujacym 
3. https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/elementy-oceniania-ksztaltujacego 
4. http://www.edukacja.edux.pl/p-13031-ocena-ksztaltujaca.php 
5. https://censa.pl/files/9214/4594/9508/ocenianie_ksztaltujace_fragment.pdf 
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91 
 

 

ZAKOŃCZENIE 

 

W zebranie zaprezentowanych w niniejszym poradniku przykładów dobrych praktyk 

zaangażowane było kilkanaście osób z czterech ośrodków uniwersyteckich, którym na wstępie 

chcielibyśmy podziękować. Nie możemy również pominąć w podziękowaniach wszystkich 

nauczycieli, którzy zaprosili na swoje lekcje innych nauczycieli lub udali z obserwacją 

koleżeńską na zajęcia innych wykładowców. Bez wspaniałej postawy naszych studentów nie 

udałoby się nam stworzyć niniejszej publikacji. Wszystkim gorąco dziękujemy! 

Cel, jaki przyświecał nam od samego początku powstawania poradnika miał wymiar bardzo 

praktyczny: wymiana doświadczeń, rozwój warsztatu metodycznego i, przede wszystkim, 

stworzenie bazy dobrych praktyk, godnych, według nas, rozpowszechnienia. 

Większość z nauczycieli języków obcych systematycznie uczestniczy w różnych szkoleniach, 

warsztatach i konferencjach. Nierzadko jednak nie pomagają one sprostać wyzwaniom w 

naszej codziennej praktyce pedagogicznej. Poradnik, który trzymają Państwo w rękach, 

wypełni tę lukę. Mamy nadzieję, że każdy z czytelników znajdzie w nim coś, co będzie mógł 

zaadaptować, a następnie zastosować na swoich zajęciach. Zaprezentowane przykłady 

dobrych praktyk mogą stać się inspiracją zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących 

nauczycieli języków obcych, pozwolą poszerzyć spektrum technik stosowanych na zajęciach. 

Sprawią, że relacje między studentami i nauczycielem staną się jeszcze lepsze, wpłyną na 

atmosferę zajęć i na wzajemne stosunki między uczącymi się. Ostatecznie to zwiększy 

efektywność i atrakcyjność naszych zajęć, pozwoli studentowi budować własną autonomię i 

uświadomi mu jego współodpowiedzialność za proces uczenia się języka obcego. 

Według nas niezwykle cenne jest również to, iż zaprezentowany materiał po pierwsze jest 

materiałem autentycznym, z powodzeniem stosowanym na zajęciach języka obcego w 

czterech różnych krajach. A jest to szczególnie ważne w kontekście umiędzynaradawiania 

procesu nauczania. Po drugie nie są to po prostu atrakcyjne przykłady pracy na zajęciach 

języka obcego, lecz techniki ściśle związane z ideą oceny kształtującej, którego jesteśmy 

gorącymi zwolennikami. Każda z technik ma odniesienie do przynajmniej jednego z tzw. 

„kluczowych elementów oceny kształtującej”. 

Należy zaznaczyć, że zaproponowane przez nas techniki można w różnoraki sposób 

zaadaptować do potrzeb uczących się lub warunków, w jakich przeprowadzane są zajęcia. 

Nie są to gotowe scenariusze większych fragmentów zajęć, lecz przykłady technik pracy ze 

studentami, które można wykorzystać na zajęciach niezależnie od poziomu biegłości językowej 

i nauczanego języka. Zachęcamy do ich modyfikowania, wykorzystywania na swój sposób, 

napełniania własną treścią i wzbogacania. Liczymy, że zechcecie się Państwo podzielić z nami 

swoimi refleksjami i przykładami kreatywnej adaptacji.  

W zamierzeniu niniejsza publikacja stanie się podręczną ściągawką dla tych, którzy 

przekonali się lub w przyszłości dadzą się przekonać do celowości i efektywności stosowania 

oceny kształtującej na swoich zajęciach. A tacy są wśród nas! Oddajmy im w takim razie głos: 
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Justyna Deczewska, nauczycielka języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski 

„Dzięki projektowi FAB zrozumiałam, że ocenianie nie jest wartością samą w sobie. Ma ono sens 

jedynie wtedy, gdy student dostaje precyzyjnie i dostępnie sformułowaną informację zwrotną. W 

innym przypadku jest ono jedynie pustą formalnością, która nic nie wnosi do procesu nauczania.” 

Gintarė Gelūnaitė-Malinauskienė, nauczycielka języka niemieckiego, Uniwersytet Witolda 

Wielkiego 

„Ważnym doświadczeniem były obserwacje innych zajęć w Finlandii. Budującym doświadczeniem 

była możliwość obserwacji, jak prowadzić zajęcia w sposób bardziej elastyczny, jak działa 

elastyczny system szkolnictwa. Staram się wykorzystywać pozytywne doświadczenia z projektu 

FAB na swoich zajęciach.” 

Kornélia Bánki, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu 

„Zaczęłam zastanawiać się nad tym, jak ważne może być dla studenta zrozumienie nie tylko celu  

całego kursu, ale także poszczególnych lekcji lub sekwencji zajęć. Od tamtej pory staram się kłaść 

większy nacisk na szczegółowe udzielanie studentom tej informacji oraz na włączenie tego pojęcia 

do planu zajęć oprócz sylabusa, gdzie oczywiście jest ono uwzględnione. Ułatwi mi to także 

dostrzeżenie celów, gdyż będę mogła wdrożyć nową rutynę zajęc.” 

Sirpa Rajala, nauczycielka języka fińskiego jako obcego, Uniwersytet Technologiczny w Turku  

„Projekt FAB poprawił na wiele sposobów pomógł mi uświadomić sobie, jak wielkie znaczenie ma 

ocena kształtująca w nauczaniu. W czasie trwania projektu obserwowaliśmy ocenę kształtującą w 

czasie zajęć z języka obcego, w tym czasie dostrzegliśmy kilka dobrych, konkretnych przykładów 

i pomysłów, które z łatwością można dostosować do kształcenia językowego na różnych 

poziomach. Generalnie uważam, że powinnam coraz częściej stosować praktyki związane z oceną 

kształtującą na własnych zajęciach.  

Ważne jest także, aby zwrócić uwagę na to, jak ocena kształtująca jest stosowana na danym 

przedmiocie oraz w nauczaniu samodzielnym i w nauczaniu na odległość jak również e jego 

ewaluacji. Uwagi wymaga także obecność oceny kształtującej w programie nauczania oraz na 

studiach wyższych w czasie całego cyklu kształcenia, zarówno jeśli chodzi o języki obce, jak i inne 

przedmioty. W przyszłości kwestie te zostaną uwzględnione w programach nauczania 

innowacyjnego na Uniwersytecie Technologicznym w Turku, gdzie pracuję jako przedstawiciel 

swojej jednostki. Podsumowując, projekt FAB skłonił mnie do refleksji nad wieloma aspektami 

oceny kształtującej.” 

Agnieszka Kowalewska, nauczycielka języka hiszpańskiego, Uniwersytet Warszawski 

„Projekt FAB umożliwił mi poznanie oceny kształtującej w teorii i praktyce poprzez szkolenia, 

obserwacje zajęć i wymianę doświadczeń z innymi lektorami. Myślę, że zagości ona na stałe na 

moich zajęciach, gdyż wspiera autonomię studentów, sprawia, że stają się oni partnerami a nie 

podmiotami w procesie uczenia się języka obcego, zdejmuje także z nauczyciela ciasny gorset 
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„nieomylnego mentora" i wyposaża go w narzędzia sprawiające, że nauka staje się bardziej 

zrozumiała (cele, pytania kluczowe, efektywna informacja zwrotna), sprawiedliwa („nacobezu”) 

czyli jednym słowem przyjemniejsza .Jest to także jedyna metoda oceniania, w której uczeń 

słabszy ma szanse nadrobić zaległości i nie porzucić nauki języka, zaś uczeń zdolny rozwinąć się 

jeszcze bardziej. 

Daiva Pundziuviene, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego 

„Zaczęłam częściej stosować narzędzia samooceny i oceny koleżeńskiej i zdałam sobie sprawę, że 

dyskusje ze studentami na temat celu zadań mogą być korzystne dla obu stron. Ponadto 

zapoznałam się także z całym wachlarzem narzędzi oceniania kształtującego, które są niezwykle 

przydatne przy udzielaniu informacji zwrotnej lub przy ocenie umiejętności studentów. Natomiast 

brak czasu w czasie krótkiej lekcji języka obcego często uniemożliwia dyskusję, 

eksperymentowanie i dalsze etapy oceny kształtującej”. 

Éva Pálfy, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet w Peczu 

„Chociaż mój wydział wymaga ode mnie wystawiania studentom ocen na zakończenie kursu, po 

sprawdzeniu prac korzystam z okazji, aby pokazać studentom, co jeszcze wymaga dalszej pracy 

lub czego jeszcze powinni się nauczyć. Niekiedy poświęcam całe zajęcia na omówienie tych 

kwestii, gdzie każdy student może zastanowić się nad własnymi słabszymi stronami i zdać sobie 

sprawę, jak im zaradzić. Takie postępowanie nie onieśmiela ich i nie są skonfrontowani wyłącznie 

z oceną. W ten sposób niektórzy o wiele bardziej korzystają niż w nauczaniu starego typu. 

Na zajęciach, w czasie których nacisk położony jest na mówienie i wygłaszanie prezentacji, 

studenci najbardziej doceniają informację zwrotną po 1,5 – 2 miesiącach pracy. Zyskują nową 

energię do dalszej nauki i dalszych zmagań”. 

Ann-Katrin Tyni-Nummelin, nauczycielka języka szwedzkiego, Uniwersytet Technologiczny w 

Turku 

„Jakie korzyści wyniosłam z projektu FAB? Dla mnie najbardziej korzystne było spotkanie z 

kolegami-nauczycielami z innych krajów, obserwacja, w jaki sposób pracują, rozmowa i nowe 

pomysły. Dobrze jest przyjrzeć się nauczaniu i uczeniu się z perspektywy studenta, a równocześnie 

zastanowić się nad własnym sposobem nauczania. Nawet jeżeli nie zawsze mogłam zaobserwować 

nowe metody nauczania, ważna była obserwacja interakcji między nauczycielem a grupą 

studentów. 

Czy ocena kształtująca wpłynęła na mój sposób nauczania? W pewnym stopniu tak. Odkryłam 

nowe aspekty zarówno tego, co jako nauczyciel robię w taki sam sposób, jak i tego, co robię 

inaczej, tego co działa dobrze i tego co nie działa najlepiej.” 

Eliza Fijałkowska-Ładak, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet Warszawski 

„Uczestnictwo w projekcie FAB było dla mnie przede wszystkim okazją do refleksji na temat 

własnego podejścia do nauczania oraz oceniania studentów.  Dzięki warsztatom nt. Oceny 

Kształtującej poszerzyłam swoja wiedzę i dowiedziałam się, jak skuteczniej motywować studentów 
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do pracy oraz poznałam wiele ciekawych typów zadań, które mogę w praktyce wykorzystywać na 

zajęciach. Udział w obserwacjach koleżeńskich (zarówno w roli obserwatora, jak obserwowanego) 

był niezwykle cennym doświadczeniem,  jeśli chodzi o zastosowanie różnorodnych  metod OK w 

praktyce.  

Warto dodać, że udział w projekcie był przede wszystkim przyjemnością dzięki wszystkim 

życzliwym i pełnym entuzjazmu osobom, które go współtworzyły." 

Jūratė Andriuškevičienė, nauczycielka języka niemieckiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego 

„Obserwowanie zajęć prowadzonych przez kolegów jest wspaniałą okazją, aby zdobyć 

doświadczenie i poprawić własne umiejętności oraz aby zaobserwować zastosowanie w praktyce 

już znanych metod na zajęciach z języka obcego. Z drugiej strony obserwując zajęcia kolegów 

można zorientować się, czego nie powinno się robić na własnych zajęciach (…). Zaczęłam częściej 

stosować ocenę ustną i częściej chwalić studentów za dobrze wykonaną pracę. Zauważyłam także, 

ze natychmiastowa informacja zwrotna bardziej motywuje studentów. Jestem pod wrażeniem 

zastosowania techniki mnemotechnicznej przez polskich kolegów. Wypróbowałam ją na swoich 

zajęciach i otrzymałam od studentów pozytywne komentarze.” 

Magda Tulska – Budziak, nauczycielka języka rosyjskiego, Uniwersytet Warszawski 

„Udział w projekcie FAB pozwolił mi zapoznać się teoretycznie z istotą oceniania kształtującego, 

uporządkować i poszerzyć wiedzę dotyczącą nauczania języka obcego, postawy nauczyciela. 

Okazało się, że od dawna stosuję elementy OK. Z niektórymi filarami OK nie mogę się zgodzić. 

OK zakłada partnerstwo w nauczaniu. Nie każdy uczący się dorasta do partnerstwa, a więc 

wzięcia na siebie odpowiedzialności za efekty pracy, nie każdy nauczyciel jest gotowy mentalnie 

do partnerstwa. (…) 

OK nie zmieniło w sposób zasadniczy mojego stylu nauczania. W wymiarze praktycznym 

zaczęłam stosować jedną technikę, o istnieniu której nie miałam pojęcia, a mianowicie po zadanym 

pytaniu czekam 30 sekund na odpowiedź studenta. I to zrewolucjonizowało zajęcia! 

Za główną zaletę udziału w projekcie uważam sprowokowanie mnie do głębokiej autorefleksji 

nauczycielskiej.” 

Jurgita Šerniūtė, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego 

„Po raz pierwszy mogłam tak mocno skupić się na ocenie kształtującej. Było wspaniałym 

doświadczeniem dzielić się dobrymi praktykami z kolegami z innych uczelni, porównać metody 

stosowane na własnej uczelni i za granicą. 

(…) Ponieważ doceniam refleksję, ocena kształtująca staje się popularna na moich zajęciach, 

poświęcam więcej czasu na dyskusje w klasie, samoocena w klasie i w domu staje się zwyczajną 

czynnością.” 
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Anna Sworowska, nauczycielka języka szwedzkiego i norweskiego, Uniwersytet Warszawski 

„Projekt FAB na stałe wprowadził do mojej zawodowej pracy elementy oceny kształtującej, bez 

których nie wyobrażam sobie dziś zajęć języka obcego. Dzięki temu studenci są bardziej 

zadowoleni oraz zmotywowani, ponieważ nie boją się popełniać błędów. Czują się swobodnie i 

chętnie zabierają głos na zajęciach”. 

Almantė Meškauskienė, nauczycielka języka angielskiego, Uniwersytet Witolda Wielkiego 

„Była to fantastyczna okazja do wymiany doświadczeń z kolegami z innych państw. W czasie 

projektu poznałam nowe metody nauczania oraz odświeżyłam sobie dobrze znane, ale 

zapomniane metody.  

Zauważyłam, że dzięki projektowi częściej chwalę studentów za dobrze wykonaną pracę lub 

nawet za podejmowane próby.  

Po projekcie zaczęłam stosować częściej metody aktywizujące, np. daję studentom materiał do 

opanowania, a potem proszę ich  o wyjaśnienie go innym. Również częściej pozwalam studentom 

na ocenę koleżeńską.” 

Sari Loppela-Rauha, Uniwersytet Technologiczny w Turku 

„Jakie korzyści wyniosłam z projektu FAB? Spotkania i rozmowy z innymi nauczycielami zawsze są 

dobrym bodźcem i dają mi energię do pracy. Wyposażenie studentów w narzędzia kompetencji 

międzykulturowej stanowi część mojej pracy, obserwowanie, jak pracują nauczyciele w innych 

krajach jest cennym doświadczeniem. Pomaga także zrozumieć studentów, którzy przyjeżdżają na 

wymianę na nasz uniwersytet, a którzy – jeśli przyjeżdżają z kraju, w którym centralną postacią 

procesu nauczania jest nauczyciel – niekiedy na początku mają trudności ze zrozumieniem, jak 

tutaj pracujemy (na przykład od studentów oczekuje się przejęcia odpowiedzialności za pracę 

samodzielną). 

Czy ocena kształtująca wpłynęła na mój sposób nauczania? Wydaje mi się, że po obserwacji 

nauczycieli z perspektywy studenta, jestem bardziej świadoma wyborów, jakie dokonuję w kwestii 

pracy w klasie. W szczególności będę starała się przeznaczać wystarczający czas na wypowiedzi 

studentów zamiast sama zabierać głos zbyt długo. Obserwowane zajęcia podsunęły mi kilka 

pomysłów narzędzi/rodzajów zadań, która chcę zastosować na moich zajęciach. Niektóre z zajęć 

potwierdziły, że pewnych metod nie chcę stosować u siebie.” 


