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STRESZCZENIE 

Ocenianie kształtujące na zajęciach języka angielskiego specjalistycznego opartych na 

metodzie projektu wymaga narzędzia pozwalającego na precyzyjną ocenę zarówno postępów 

grupy, jak i postępów indywidualnych studentów z uwzględnieniem złożonego charakteru 

wykonywanych zadań i dynamiki grupy. Artykuł opisuje projekt informatyczny realizowany w 

ramach lektoratu języka angielskiego technicznego i prezentuje zastosowane w nim kryteria 

oceniania. Intencją autorki jest zaproponowanie praktycznych rozwiązań opartych na ocenie 

kształtującej i przedstawienie wynikających z nich wniosków i uogólnień.  

 

ABSTRACT 

Formative assessment applied in project-based ESP courses requires following 

comprehensive evaluation procedures for individual and group work while considering group 

dynamics and the nature of tasks. The paper presents a class project with the aim of 

discussing the assessment criteria adopted therein. The author intends to suggest practical 

solutions based on formative assessment principles and to draw general conclusions in 

response to all the dilemmas she encountered. 

 

WSTĘP 

Nauka języka poprzez pracę nad projektem (ang. project-based learning) jest metodą, 

dzięki której studenci uczelni technicznych mogą doskonalić umiejętności językowe w 

warunkach zbliżonych do środowiska pracy młodego inżyniera. Wraz z rozwojem metod 

nauczania, system oceniania postępów kształcenia również ewoluuje. Ocena nie służy 

wyłącznie do  kategoryzowania i klasyfikowania uczniów, ale również do informowania o 

efektywności procesu kształcenia poprzez trafne diagnozowanie problemów i rozsądne 
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kierowanie procesem kształcenia tak, aby uczeń mógł osiągać postawione przed nim cele i 

wiedział w którym kierunku podąża (Kozubska, 2014). Rolę takiego drogowskazu pełni ocena 

kształtująca, „której fundamentem jest przekonanie, że istotą uczenia się jest potrzeba 

rozwoju, nie zaś dążenie do zdobywania stopni” (Dojer, Swat-Pawlicka, s. 5). Nauczyciel 

akademicki wykorzystujący metodę projektu na lektoracie stoi w obliczu wielu wyzwań: nie 

tylko jak zaaranżować zajęcia i ocenić studentów, ale również, jak dokonać analizy postępów 

na podstawie zebranej informacji zwrotnej, a przy tym sprawić, żeby student potrafił uczyć 

się na własnych błędach oraz świadomie i odpowiedzialnie uczestniczył w procesie 

kształcenia.  

 

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROJEKTU NA LEKTORACIE 

Projekt informatyczny przedstawiony w artykule jest cyklicznie realizowany na 

zajęciach języka angielskiego technicznego dla studentów kierunku Informatyka na Wydziale 

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie.  

Celem projektu jest umożliwienie studentom doskonalenia sprawności mówienia i 

pisania oraz praktycznego wykorzystania słownictwa branżowego. Projekt zakłada, że 

studenci mają wiedzą językową na poziomie co najmniej B2 i techniczną z zakresu 

projektowania stron www oraz posiadają doświadczenie w przygotowywaniu i wygłaszaniu 

prezentacji na forum. 

Pracę nad projektem można podzielić na dziesięć etapów, z których pięć pierwszych 

obejmuje szereg prac nad projektem, a ostatnie cztery odbywają się na kolejnych zajęciach. 

Etap 6 odbywa się po zajęciach i obejmuje analizę materiału zebranego od studentów.  

 

1) Stworzenie kontekstu (zlecenie projektu) 
2) Realizacja projektu cz. 1 (zarys projektu)                                       Zajęcia 1 
3) Wstępne spotkanie z klientem                                                        PROJEKT   
4) Realizacja projektu cz. 2 (dopracowanie szczegółów)                    (90 min) 
5) Spotkanie z klientem (prezentacja projektu) 
6) Korekta projektu przez nauczyciela (przygotowanie informacji zwrotnej)              
7) Przedstawienie informacji zwrotnej – omówienie projektu  
8) Prezentacja projektów na forum całej grupy                                   Zajęcia 2 
9) Ocena projektu przez studentów                                     INF. ZWROTNA i OCENA  
10) Ocena projektu przez nauczyciela                                                    (90 min) 
Rysunek.1. Etapy pracy nad projektem informatycznym.  
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Studenci tworzą zespoły cztero lub pięcioosobowe, które pracują niezależnie od siebie 

nad tym samym projektem. Uczący określa cel zajęć i tworzy kontekst, który pomaga 

studentom wcielić się odpowiednio w role programistów, grafików komputerowych i 

analityków.   

W trakcie trwania projektu studenci wchodzą ze sobą i z uczącym w różne interakcje. 

Projekt opiera się na pracy zespołowej, pracy w parach i zadaniach indywidualnych. Studenci 

wykonują szereg zadań, m.in. analizują dane techniczne zawarte w specyfikacji przesłanej 

przez klienta, przygotowują projekt strony www, prowadzą korespondencję mailową z 

klientem, organizują spotkania biznesowe, tworzą i interpretują wykresy, monitorują postępy 

prac pisząc krótkie sprawozdania i relacjonują przebieg prac w trakcie spotkań z klientem.  

Poniższa tabela przedstawia najważniejsze elementy projektu z podziałem na sprawności 

językowe: 

Zadania realizowane                  Sprawności: 
na poszczególnych etapach projektu : 

Mówienie  Pisanie  Czytanie  Słuchanie   

Planowanie pracy zespołu i dystrybucja zadań + +  + 
Analiza danych technicznych +  +  
Prowadzenie korespondencji z klientem   + +  
Tworzenie projektu strony + +  + 
Spotkanie z klientem  +   + 
Monitorowanie postępów prac  + +   
Raportowanie  + + +  
Prezentacja wyników prac  +   + 
Tabela 1. Najważniejsze elementy projektu z podziałem na sprawności językowe. 
 

Zwieńczeniem projektu jest prezentacja prac zespołów na forum całej grupy. Po każdej 

prezentacji, pozostałe zespoły mają czas na zadanie pytań dotyczących szczegółów 

technicznych. 

 

 

2. INFORMACJA ZWROTNA O POSTĘPACH I KOREKTA 

W trakcie 90-min zajęć projektowych lektor cały czas monitoruje etapy dyskretnie 

sporządzając notatki. Zebrane przez lektora informacje i przykłady dostarczają niezbędnego 

materiału empirycznego do analizy i korekty językowej na kolejnych zajęciach.  

 Na postawie swoich spostrzeżeń oraz kart pracy, na których studenci piszą, lektor 

tworzy listę ciekawych konstrukcji poprawnie użytych przez studentów oraz najczęściej 
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popełnianych błędów, którą później zaprezentuje na forum. Poniższa tabela przedstawia 

zebrane przez nauczyciela przykłady, na postawie nauczyciel tworzy materiały dla studentów:  

 

Przykłady ciekawych wyrażeń i konstrukcji poprawnie użytych przez studentów: 
• Prawidłowe użycie przedrostków o znaczeniu negatywnym: be (in)compatible with 
• Prawidłowe użycie przyimków: approve of sth 
• Kolokacje: to estimate the cost,  new features enhancing functionality 
• Procesy słowotwórcze: easy to develop – ease of development  
• Wyrażenia: leave a lot to be desired 

Przykładowe błędy gramatyczne popełniane przez studentów: 
-użycie rzeczownika niepoliczalnego z przedimkiem nieokreślonym: a software, a research 
- niewłaściwy szyk zdania: Can you tell us what are your expectations? 
-niewłaściwe zastosowanie przedimków i określników ilości: a little/a few, much/many, a/the 

Przykładowe błędy leksykalne: 
- niewłaściwe kolokacje: graphical design vs. graphic design 
- mylenie podobnych słów: complementary tools vs. complimentary tools 
- false friends: a term w znaczeniu termin, eventually – ewentualnie, actually – aktualnie 
- kalki językowe: to phone to sb, to discuss about sth    
Tabela 2. Przykłady najciekawszych wyrażeń i konstrukcji oraz lista najczęstszych błędów 

gramatycznych i leksykalnych. 
 

Zebrana informacja zwrotna w takiej postaci stanowi ważny element oceniania 

kształtującego. Dzięki temu lektor może po zakończeniu projektu omówić niedociągnięcia i 

problemy językowe, ale również pochwalić zespoły wskazując mocne strony i obszary, które 

nie wymagały poprawy. Studenci najpierw zapoznają się z ciekawymi zwrotami zebranymi 

przez uczącego i ćwiczą ich użycie w kontekście zawodowym. Następnie pracując w parach 

lub grupach analizują zebrane przez nauczyciela najczęstsze błędy i starają się je wspólnie 

poprawić. Uczący omawia na forum całej grupy zebrane wnioski.  

Kolejnym etapem jest przekazanie informacji zwrotnej dla każdej grupy projektowej. 

Nauczyciel zwraca studentom poprawione karty pracy. Tym razem studenci zapoznają się z 

komentarzami, sugestiami i poprawkami na forum swojego teamu. Każda grupa projektowa 

otrzymuje ocenę opisową, która dotyczy tylko i wyłącznie jej projektu. Jeśli to konieczne, 

lektor podchodzi do grup i objaśnia niezrozumiałe kwestie.   

Dzięki tak przedstawionej informacji zwrotnej, wspólnej korekcie błędów i analizie 

sugestii otrzymanych od lektora studenci stają się bardziej świadomi swoich mocnych i 

słabych stron oraz uczą się od siebie nawzajem, otrzymując przy tym wsparcie merytoryczne 

od nauczyciela.  
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3.  WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW OCENY KSZTAŁTUJĄCEJ W PROJEKCIE 

Opracowanie i wdrożenie odpowiedniego systemu oceniania jest czasochłonne i 

wymaga od nauczyciela otwartości, zaangażowania i konsekwencji w realizacji założeń. 

Mając na uwadze to, że nauczyciel akademicki kontynuuje rozpoczęty ponad 15 lat 

wcześniej, bo już na etapie edukacji wczesnoszkolnej, cykl kształcenia językowego studenta, 

rewolucyjne zmiany w sposobie nauczania, bądź oceniania są często trudne do wdrożenia. 

Przyczyna tkwi w przyzwyczajeniach studenta i jego postawie ukształtowanej i utrwalanej 

przez lata kształcenia w systemie bazującym na ocenie sumującej.  Nauczyciel akademicki ma 

stosunkowo niewiele czasu na realizację programu nauczania. Cykl zajęć najczęściej 1-2 

semestralnych nie zmieni radykalnie sposobu postrzegania oceny przez studenta. Dlatego też 

w przypadku omawianych w artykule zajęć projektowych zaprezentowane zostanie 

połączenie dwóch form oceniania oparte na zrównoważeniu oceny sumującej oceną 

kształtującą. Jest to możliwe dzięki temu, że nauczyciel prowadząc zajęcia projektowe nie 

występuje jedynie w roli oceniającego (ang. assessor). Jako wnikliwy obserwator (ang. 

observer) czuwa nad rozwojem studenta, jest też aktywnym uczestnikiem zajęć (ang. 

participant). Uczący pomaga studentowi w procesie kształcenia poprzez tworzenie 

odpowiednich warunków do pracy (ang. facilitator), organizuje pracę (ang. organizer), 

monitoruje postępy (ang. controller). Nauczyciel udziela pomocy, podpowiada, 

naprowadzenia na właściwy tor (ang. prompter) oraz jest źródłem informacji i dzieli się 

zasobami wiedzy (ang. resource).  Uczący występuje również w roli planisty (ang. planner) 

układając scenariusze kolejnych zajęć uwzględniające obszary, nad którymi studenci muszą 

jeszcze popracować (Harmer, 2001). Ta wszechstronna aktywność uczącego jest niezbędna 

do tego, aby wytyczyć i konsekwentnie realizować założone cele oddziałując przy tym na 

studenta i jego zaangażowanie w proces kształcenia.       

W ocenianiu ważne jest, aby kryteria oceny były jasne i zrozumiałe dla studentów.  Tak 

więc przed przystąpieniem do określenia kryteriów i formy oceniania, nauczyciel musi 

odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: 

1. Czy studentów pracujących nad projektem należy ocenić indywidualnie, czy 

grupowo? 

2. Czy należy ocenić elementy zarówno językowe, jak i pozajęzykowe w projekcie?  
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Wszystkie formy pisemne, takie jak email do klienta, opis wykresu czy raport, nad 

którymi studenci pracują razem powinniśmy ocenić jako pracę zespołową przyznając punkty 

odpowiednio za styl, kompozycję, bogactwo językowe, poprawność gramatyczną i ortografię 

oraz realizację założeń. Proponowany rozkład punktacji za wypowiedzi pisemne przy 

uwzględnieniu powyższych kryteriów przedstawia się następująco: 

  

 Mail Graph Report 
Layout 1 --- 2 
Register and Style 1 --- 2 
Language competence 3 2 3 
Correctness & spelling 4 3 4 
Realization 3 2 5 
TOTAL: 12 7 16 
Tabela 3.  Przykładowe kryteria oceny form pisemnych i punktacja. 

 

Powyższe kryteria i wartości punktowe możemy konsekwentnie stosować do form 

pisemnych realizowanych w ramach innych projektów. Dzięki temu studenci i uczący mają 

możliwość porównania wyników za obecny projekt i za wszystkie wcześniejsze.   

Sprawność mówienia, w przeciwieństwie do sprawności pisania, jest możliwa do oceny 

indywidualnie u każdego ze studentów. Cały projekt jest oparty na komunikacji między 

członkami zespołu. W interakcję z zespołem wchodzi też klient – nauczyciel. Dzięki licznym 

rolom, które pełni w projekcie nauczyciel, ma on nieograniczone możliwości przysłuchania 

się wypowiedziom studentów i oceniania ich. Każdy student uzyskuje ocenę opisową 

zawierającą sugestie na co powinien zwrócić uwagę, a także otrzymuje punkty za 

poszczególne elementy. Poniższy przykładowy formularz służy do sprawnego ocenienia 

studenta za indywidualne wypowiedzi ustne. 

Indywidualna ocena studenta – wypowiedzi ustne (max. 20 pkt)  
Realization   0-1-2 
Content    0-1-2-3 
Grammar  0-1-2-3-4-5 
Notes: 
……………………………………………… 

Vocabulary  0-1-2-3-4-5 
Fluency and pronunciation 0-1-2-3 
Responsiveness 0-1-2 
Notes: 
………………………………………………. 

Tabela 4. Formularz oceny za indywidualna wypowiedź ustną.  
 

Drugie pytanie „Czy należy ocenić elementy zarówno językowe i pozajęzykowe w 

projekcie?” wymaga krótkiego wyjaśnienia, czym są elementy pozajęzykowe w omawianym 

przez nas przykładzie projektu informatycznego. Nie ulega wątpliwości, że elementy języka 

(gramatyka, ortografia, słownictwo czy frazeologia) muszą zostać ocenione przez 
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nauczyciela. Elementy pozajęzykowe, m.in. kreatywność i pomysłowość, nowatorskie 

rozwiązania techniczne, wykonanie projektu i komunikacja w zespole, również powinny 

podlegać ocenie, gdyż mają dla studentów znaczenie psychologiczne i motywacyjne.   

Ocenienie pomysłu i walorów technicznych projektu jest bardzo istotne z punktu 

widzenia studenta – młodego inżyniera, dla którego wykonanie projektu jest głównym celem 

idącym w parze na równi z doskonaleniem sprawności mówienia i pisania. Mając na 

względzie rozległą wiedzę specjalistyczną młodych inżynierów, nauczyciel powinien oddać w 

ręce studentów ocenę wartości technicznej projektu. Uczący tym samym zwiększa 

zaangażowanie ucznia w naukę, stwarza warunki do współpracy, pozwala brać 

odpowiedzialność za swoją ocenę i ocenę innych kolegów. Przykładowy formularz oceny 

projektu stworzony przez samych studentów może wyglądać następująco:  

Evaluation Form.  
1) Is the project feasible? 
2) Does the project meet the client’s requirements?  
3) Is the website design innovative and creative?   
4) Do the team  members have knowledge of the subject matter? 
5) Is the budget reasonable? Does it cover all costs?  
Rysunek 2. Przykładowy formularz oceny elementów pozajęzykowych formie listy pytań 

typu tak/nie.  
 

Co ważne, lektor również może ocenić elementy pozajęzykowe, przede wszystkim 

komunikację w zespole, organizację pracy, podział obowiązków, wzajemną pomoc, 

aktywność i zaangażowanie . Ponownie, obserwujemy pozytywny wpływ oceny, która tym 

razem motywuje do należytej staranności oraz zachęca do współpracy i wzajemnej pomocy. 

Za każde kryterium pozajęzykowe uczący może przyznać zespołowi punkty. 

 

Podsumowanie sposobu oceniania całego projektu zostało przedstawione w poniższej tabeli:  

4-osob. 
zespół nr 1 

 

Wypowiedzi 
ustne (dyskusje, 

prezentacje, 
negocjacje) 

Wypowiedzi 
pisemne (email, 

raport, opis 
wykresu) 

Elementy 
pozajęzykowe 

(m.in. aspekt 
techniczny, 

kreatywność) 

Elementy 
pozajęzykowe 

(m.in. 
komunikacja 
i współpraca) 

Ocena 
przyznana: 

* indywidualnie 
* punktowo 
i opisowo na 

formularzu ocen 

* grupowo 
* punktowo 
i opisowo na 
kartach pracy 

projektu 

* grupowo 
* punktowo na 

formularzu 
opracowanym 

przez studentów 

* grupowo 
* punktowo 
i opisowo na 
formularzu 

Kto ocenia 
 

Nauczyciel Nauczyciel Studenci Nauczyciel 
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Tabela 5. Ocenianie w projekcie.  
 

Jak widzimy, optymalnym rozwiązaniem wydaje się indywidualne ocenienie każdego 

studenta za wypowiedź ustną (np. łącznie za prezentację na forum, dyskusje w zespole i 

negocjacje z klientem) oraz przyznanie punktów grupowo za formy pisemne. Grupowo 

oceniamy zarówno elementy językowe w pracach pisemnych jak i elementy pozajęzykowe.  

Kwestia przyznania oceny indywidualnej i grupowej jest podyktowana charakterem i 

formą  zadań realizowanych w projekcie. Studenci wykonują większość zadań wspólnie (w 

parach lub grupach), tak więc w tej sytuacji nie mamy możliwości rozliczyć ich z 

powierzonych zadań jednostkowo.  

 

ZAKOŃCZENIE 

Zaprezentowany przykład projektu informatycznego pokazuje, że jedna ocena wyrażona 

liczbą przyznana za cały projekt jest niełatwa do określenia i mogłaby okazać się krzywdząca. 

Trudność w ocenie projektu jako całości wynika z wielu czynników m.in. z formy zajęć 

(praca nad projektem), tematyki (zagadnienia techniczne: tworzenie strony www), interakcji 

(praca w grupach, w parach, indywidualna prezentacja na forum grupy), różnych form wyrazu 

(wypowiedzi ustne i pisemne) oraz różnorodności elementów podlegających ocenie (elementy 

językowe, elementy pozajęzykowe).  

Ocena w szkolnictwie wyższym jest nadal postrzegana przez samych studentów jako 

podstawowe narzędzie służące do mierzenia postępu. Najczęściej sami studenci oczekują od 

nauczyciela oceny wyrażonej punktowo (liczbowo). Szczególnie studenci uczelni 

technicznych chcą mieć wzorzec i punkt odniesienia, do którego dążą i z którym się 

porównują. Stopień jest dla nich nadal ważnym czynnikiem motywującym (Slavin, 2014). Z 

drugiej jednak strony, dojrzałość studenta, jego umiejętności językowe i doświadczenie 

zawodowe skłaniają go do przewartościowania celu nauczania, którym nie jest stopień, ale 

wiedza.  Chęć samokształcenia, odkrywania wiedzy i świadomego uczenia się na błędach 

odgrywa istotną rolę i przekłada się na właściwe zrozumienie potencjału oceny kształtującej.  

Przedstawiony w artykule model oceniania projektu łączy w sobie elementy oceniania 

kształtującego z elementami oceny sumującej. W fachowej literaturze takie podejście bywa 

dyskredytowane, gdyż, jak postulują metodycy, podwójnym ocenianiem „zaprzeczamy 

filozofii oceniania kształtującego” (Dojer, Swat-Pawlicka, s. 10). W tym samym tomie 

czytamy jednak, że „drogą do sukcesu jest wypracowanie własnych metod oceniania” oraz że 
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ustalenie strategii łączenia oceny kształtującej i sumującej to indywidualna kwestia (tamże, 

s.10).  
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