
 
 

Joanna Olechno-Wasiluk 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 

 

Ocenianie kształtujące na lektoracie języka rosyjskiego w szkole 
wyższej – z doświadczeń lektora 

 
Formative assessment at Russian as a foreign language in the 
higher education institutions – reflections of a teacher 

 
 

In order to complete BA studies, Polish students have to pass foreign language classes at 

the B2 level according to standards determined in the Common European Framework of 

Reference for Languages (CEFR). The number of compulsory academic hours of a foreign 

language is determined in the curriculum for the given major. As a rule, it has been accepted 

that 120h (during full-time studies) are provided. Many teachers ask themselves how to lead a 

student who begins learning a given language to the required B2 level. Formative assessment 

plays an important role during the process of learning and teaching a foreign language. The 

teacher proposes certain learning goals, presents them to students and consistently supervises 

the process of achieving them. The paper discusses the need to conclude classes with 

summarising reflection. The author emphasises and explains the importance of including this 

element at the end of each lesson, mentioning also what students can learn from such 

summaries. 

 
1. Wprowadzenie 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 

2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 253, poz. 1520) w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego, jednym z warunków ukończenia studiów pierwszego stopnia jest 

opanowanie języka obcego wskazanego w efektach kształcenia dla danego kierunku studiów 

na poziomie B2 według standardu określonego w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia 

Językowego (ESOKJ). Oznacza to, iż „osoba posługująca się językiem obcym na tym poziomie 

rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy 

konkretne i abstrakcyjne (…). Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by 
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prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy 

tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi (…) formułować przejrzyste i szczegółowe 

wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących 

przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań”1. 

W związku z takimi ustaleniami u wielu lektorów pojawia się pytanie, jak doprowadzić 

studenta, rozpoczynającego naukę języka od podstaw, do poziomu samodzielności B2.  

Na początku naszych rozważań zwrócimy uwagę na to, jakie kryteria oceny prezentuje 

oraz jakie podejścia zaleca stosować przy ocenianiu ucznia/studenta ESOKJ. 

 

2. Ocenianie według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 

Termin „ocenianie” używany jest w ESOKJ jako ocena biegłości językowej danej osoby. 

Wśród sposobów oceniania wymienia się: testy, kontrolne listy kryteriów stosowane do oceny 

bieżących postępów, nieformalne obserwacje osiągnięć dokonywana przez nauczyciela itd. Jak 

podkreślają autorzy ESOKJ, każdy rodzaj oceniania stanowi formę ewaluacji2.  

ESKOJ wymienia następujące sposoby oceniania: 

1. Ocena osiągnięć i ocena biegłości 

2. Ocena według normy i ocena według kryteriów 

3. Ocena według kryterium osiągnięcia określonego celu i ocena według kryteriów 

w odniesieniu do określonego zakresu umiejętności 

4. Ocena dokonywana przez cały okres trwania nauki i ocena jednorazowa 

5. Ocena bieżąca i ocena końcowa 

6. Ocena bezpośrednia i pośrednia 

7. Ocena umiejętności wykonania zadania i ocena posiadanej wiedzy 

8. Ocena subiektywna i ocena obiektywna 

9. Ocenianie przez innych i samoocena (…) 

Wymieniliśmy  tylko niektóre sposoby oceniania, podkreślając za specjalistami ESOKJ, 

że nie jest to lista wyczerpująca i ostateczna. Wśród przytoczonych ocen pojawiają się te, które 

szczególnie interesują nas z punktu widzenia oceniania kształtującego (OK), będącego tematem 

naszych rozważań: ocena bieżąca, ocena koleżeńska i samoocena. 

                                                           
1 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Wydawnictwo Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, s. 33 
2 Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Wydawnictwo Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2003, s. 153 



 
 

3 
 
 

Ocenianie kształtujące to częste, interaktywne ocenianie postępów ucznia i uzyskanego 

przez niego zrozumienia materiału, tak by móc określić, jak uczeń ma się dalej uczyć i jak 

najlepiej go nauczać (Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD))3.  

 

3. Ocena bieżąca = kształtująca 

 

Zajęcia z języka obcego są jednymi z najbardziej interaktywnych w programie studiów. 

Interaktywność rozumiemy tu jako wszelkie działania sprzyjające wzajemnej wymianie 

informacji na płaszczyźnie lektor – student oraz student – student. Z założenia studenci na 

takich zajęciach mają być aktywni – pracują w parach, grupach bądź indywidualnie, 

przygotowują monologi, dialogi. Są to zadania sprzyjające wymianie informacji i reagowaniu 

na nie. Wszystko to daje również wiele możliwości do bieżącego oceniania studenta. 

Studenci nie lubią stopni (tu niczym nie różnią się od młodzieży szkolnej), dlatego  

pozwólmy sobie na ocenę opisową. Zgodnie z zasadą OK najpierw zwróćmy uwagę na mocne 

strony studenta a potem, w informacji zwrotnej, wskażmy nad czym należy popracować. 

Oceniając wypowiedź studenta, często stajemy przed dylematem: oceniać poprawność czy 

biegłość? A może pochwalmy to, co studentowi wyszło i wskażmy to, co musi poprawić. 

 

4. Ocenianie kształtujące na lektoracie języka rosyjskiego w szkole wyższej 

 

Danuta Sterna wyodrębnia następujące strategie oceniania kształtującego: 

1. Określanie i wyjaśnianie studentom celów uczenia się i kryteriów sukcesu. 

 

W kontekście naszych rozważań istotne okazują się Krajowe Ramy Kwalifikacji dla 

Szkolnictwa Wyższego i konieczność opisywania treści kształcenia w języku efektów 

kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), co pozwala 

precyzyjnie przedstawić wynik kształcenia. Na początku roku akademickiego jako 

wykładowcy jesteśmy zobligowani do zapoznania studentów z sylabusem zajęć, z którego 

dowiadują się jaki jest cel całego procesu kształcenia, jakie są jego treści, jaką wiedzę zdobędą 

i jakie będą posiadać umiejętności.  

Taki plan działania studenci powinni otrzymywać przed każdymi zajęciami. Uczący się 

powinni wiedzieć, co będzie tematem zajęć i jaki stoi przed nami (przed nauczycielem 

                                                           
3 O ocenianiu kształtującym. Pobrane z: www.ceo.org.pl/pl/ok/czym-jest-ok/o-ocenianiu-ksztaltujacym  

http://www.ceo.org.pl/pl/ok/czym-jest-ok/o-ocenianiu-ksztaltujacym
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również!) cel. Wszystko to wzmacnia poczucie bezpieczeństwa naszych studentów. 

Wzmocnimy ich poczucie bezpieczeństwa również wtedy, gdy dokładnie powiemy, co powinni 

umieć, na co będziemy zwracać uwagę. Precyzyjne określanie celów zajęć przez lektora i 

zapoznanie z nimi uczących się, a także upewnianie się, że studenci wiedzą, do czego dążą 

powinno stać się stałym elementem zajęć, bo to buduje wiarę studentów w możliwość 

osiągnięcia wymienionych celów. Student widzi też, że nauczyciel zaplanował zajęcia, że nie 

składają się one z przypadkowych ćwiczeń tylko mamy postawiony cel, który wspólnie chcemy 

osiągnąć. Student docenia zaangażowanie nauczyciela i to też wzmacnia jego motywację. 

2. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak 

uczniowie się uczą. 

Pozwólmy studentom wymieniać się swoimi doświadczeniami związanymi z 

opanowywaniem materiału. Pozwólmy chwalić się tym, którzy zrozumieli wprowadzany 

materiał szybciej. Niech staną się na chwilę nauczycielami. Pozwólmy im wchodzić w różne 

role. Stosowanie takiej strategii na zajęciach językowych jest bardzo łatwe. Wprowadzając 

nowe słownictwo pozwólmy wykazać się swoim studentom, może wśród nich jest ktoś, dla 

kogo dane słowo obce nie jest. To go wzmocni i zmotywuje do dalszej nauki. 

3. Udzielanie uczniom takiej informacji zwrotnej, która przyczyni się do ich widocznych 

postępów. 

Pozwólmy studentom popełniać błędy (któż ich nie popełnia?!). Na zajęciach z języka 

obcego ta wskazówka wydaje się być wyjątkowo cenna. Ciągłe poprawianie błędów w 

wypowiedzi studenta może go zdemotywować. Postarajmy się nie przerywać mówiącemu. 

Zostawmy omówienie wypowiedzi na jej koniec. I koniecznie zacznijmy od tego, co było w 

niej dobre, np. doceńmy płynność i swobodę wypowiedzi, logikę a na koniec poprośmy o 

dopracowanie tego, co nie wyszło, np. akcentów. Możemy zasugerować, żeby następnym 

razem student więcej uwagi poświęcił właśnie temu, gdzie były błędy. Taką krytykę jest 

studentowi łatwiej znieść.  

4. Umożliwianie uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności. 

W tym miejscu szczególną uwagę należy zwrócić na samoocenę i ocenę koleżeńską. 

Ważną funkcję w rozwijaniu motywacji do uczenia się języka obcego pełni właśnie samoocena. 

Dzięki niej uczący się łatwiej rozpoznają swoje mocne i słabe strony i są w stanie skuteczniej 

kierować własnym procesem uczenia się. Dlatego tak ważne jest jasne sprecyzowanie przez nas 

wymagań  (NACOBEZU). Precyzyjne określenie wymagań pomoże studentom zdać sobie 

także sprawę z celów, jakie osiągnęli i jakie jeszcze przed nimi stoją. Stąd w nauce języków 



 
 

5 
 
 

obcych tak ważną rolę przypisuje się świadomości językowej, oznaczającej umiejętność 

stosowania struktur gramatycznych i leksykalnych adekwatnie do celu komunikacji oraz 

odwoływania się do wiedzy o języku. Ponieważ świadomość językowa nie jest wartością stałą, 

lecz podlega ciągłemu rozwojowi, nauczyciel może wesprzeć osoby uczące się w rozwijaniu 

ich świadomości językowej poprzez konstruktywne udzielanie informacji zwrotnej, rozwijanie 

kompetencji strategicznej, a przede wszystkim umożliwienie realizacji zadań, które wymagają 

od uczących się podejmowania działań językowych i głębokich operacji myślowych4. 

5. Wspomaganie uczniów, by stali się autorami procesu swojego uczenia się.  

Należy zaangażować studenta w przebieg zajęć. Słuchajmy go i, co ważne, modyfikujmy 

proces nauczania, jeśli zauważymy taką konieczność. Oczywiście wszyscy jesteśmy 

ograniczeni programami nauczania, ale w nauczaniu i uczeniu się języka obcego tak już jest – 

po jednym kroku do przodu, czasem trzeba zrobić dwa kroki w tył.  

Uczestnicząc w szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego wykładowcę 

Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie, zwróciłam uwagę na 

znamienne zdanie, „czasem sprawdźmy, czy student wie, gdzie ma w ogóle szukać odpowiedzi 

na dane pytanie, bo to okazuje się niejednokrotnie ważniejsze”. Zgodnie z zasadą, że „podstawą 

nauczania nie jest wyposażenie ucznia w wiedzę ale stworzenie takich warunków i takiej 

atmosfery w procesie nauczania, by sam mógł znajdować potrzebną informację i umiał ją 

wykorzystać”5. Dlatego, podczas pisania testu pozwólmy naszym studentom, od czasu do 

czasu,  skorzystać z dostępnych pomocy: podręcznika, zeszytu czy słownika.  

 

5. Dlaczego warto podsumowywać zajęcia? 

 

Podsumowanie zajęć jest niezmiernie istotnym ich elementem, często niestety 

pomijanym (z braku czasu, co jest z kolei następstwem źle zaplanowanej, albo w ogóle nie 

zaplanowanej, jednostki lekcyjnej). Koniec zajęć to najodpowiedniejszy moment na to, by 

sprawdzić, czy ich cel został osiągnięty. Czasem wystarczy studentom jeszcze raz powtórzyć, 

czym się zajmowaliśmy. Warto jednak przeprowadzić z nimi krótką konwersację: Czym dziś 

się zajmowaliśmy? Czego dziś się nauczyliście? Podajcie przykłady nowych konstrukcji. 

                                                           
4 Janicka M., 2017/01, Rola świadomości językowej i możliwości jej rozwijania w procesie uczenia się i 

nauczania języków obcych. Pobrane z: http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-
rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j 
5 Elkina I.M. (2012). O roli i formah samoocenki studentov pri ocenke rezulʹtatov obučeniâ. Pobrane z: 

https://cyberleninka.ru/article/v/o-roli-i-formah-samootsenki-studentov-pri-otsenke-rezultatov-obucheniya  
 

http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j
http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j
https://cyberleninka.ru/article/v/o-roli-i-formah-samootsenki-studentov-pri-otsenke-rezultatov-obucheniya
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Zastosujcie je w zdaniach. Wszystko zależy od tego, jak dużo czasu przeznaczymy na ten 

element zajęć. 

Podsumowanie zajęć można przeprowadzić też za pomocą krótkiej ankiety (nie należy 

jednak stosować jej zbyt często). Ja na takiej ankiecie umieszczam frazy, prosząc o ich 

dokończenie (w formie ustnej lub pisemnej): 

1. Dziś nauczyłem/-łam się … 

2. Najbardziej podobało mi się … 

3. Uważam, że najlepiej wychodziło mi  … 

4. Uważam, że świetnie poradziłam sobie z … 

4. Chciałabym jeszcze więcej… 

5. Chciałabym jeszcze bardziej... 

6. Chciałbym jeszcze lepiej… 

Zdania te można modyfikować według własnego uznania, ale zawsze w taki sposób, by 

wzmacniać naszego studenta. Stąd moja propozycja zdania Chciałbym jeszcze lepiej… zamiast 

Nie umiałam dziś zrobić… itp. Uważam, że takie słowa, jak: źle, nie umie Pani/Pan, nie 

potraficie itp. w ogóle nie powinny padać na zajęciach. To źle wpływa na ich atmosferę. 

Wspomnianą ankietę zdarza mi się przeprowadzać pod koniec semestru traktując ją 

nijako jako autoewaluacyjną i jako informację zwrotną dla mnie – lektora.   

Moje doświadczenie pokazuje, że podsumowywanie zajęć jest też dobrym momentem, 

żeby pokazać studentom jak dużo już potrafią. Jest to idealny moment, żeby ich pozytywnie 

wzmocnić.  

   

6. Podsumowanie 

Aktualne podejście do procesów uczenia się silnie eksponuje rolę świadomego i 

celowego rozwijania wiedzy i umiejętności6. W moim przekonaniu OK pomaga tę świadomość 

rozwijać. 

Ocenianie kształtujące, w mojej ocenie – budujące, wpływa na motywację studenta. 

Uczący się (bez względu na wiek), który jest wspierany, chwalony i pozytywnie motywowany 

staje się uczestnikiem procesu nauczania.  

Odpowiadając na pytanie postawione we wstępie – jak prowadzić lektorat, by student 

osiągnął wymagany poziom B2, nasuwa się tylko jedna odpowiedź – współpracować. 

                                                           
6 Janicka M., 2017/01, Rola świadomości językowej i możliwości jej rozwijania w procesie uczenia się i 

nauczania języków obcych. Pobrane z: http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-
rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j  

http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j
http://jows.pl/artykuly/rola-swiadomosci-jezykowej-i-mozliwosci-jej-rozwijania-w-procesie-uczenia-sie-i-nauczania-j
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Współpraca na linii wykładowca – student jest niezbędna. Dzięki niej student czuje 

współodpowiedzialność za cały proces nauki. Należy wskazywać mu, co robi dobrze i 

podpowiadać co może zrobić , by radził sobie jeszcze lepiej. Istotne okazuje się też ograniczenie 

ocen sumujących. Nie udowadniajmy studentowi jak dużo jeszcze nie umie, tylko 

udowodnijmy mu jak dużo już potrafi.  

Pamiętajmy o budowaniu emocjonalnego zainteresowania nauczanym przez nas 

przedmiotem. Wierząc w możliwości naszych studentów rozwijamy w nich poczucie ich 

wartości. To również my możemy zachęcić studentów do podejmowania wyzwań i stwarzać 

im takie warunki, aby czuli się bezpieczni. Sama również staram się angażować swoich 

studentów z lektoratu we wspólne przedsięwzięcia wraz ze studentami filologii rosyjskiej. 

Razem występują na scenie, grają na instrumentach i śpiewają rosyjskie pieśni i piosenki. 

Ocenianie kształtujące jest pomocne we wprowadzeniu przyjaznej atmosfery na 

zajęciach, a to zawsze jest mile widziane przez uczących się. 

Na mojej rodzimej uczelni (tak jak na innych) po każdym semestrze jesteśmy oceniani 

przez swoich studentów. Oczywiście mam świadomość, że wiele rzeczy mogłabym jeszcze 

udoskonalić w swoim warsztacie. Ale są pewne opinie, które zapadły mi w pamięć i są 

szczególnie ważne i cenne w kontekście naszej konferencji, np. „Pani magister jest osobą 

bardzo wymagającą ale i tak lubię odpowiadać na zajęciach, ponieważ fajnie ocenia”, 

„Podobają mi się prace domowe zadawane przez Panią magister, nie są nudne”, „Zawsze wiem, 

co dzieje się na zajęciach”, „Podoba mi się, że Pani magister zawsze nam mówi, co musimy 

koniecznie umieć”. 

Te wypowiedzi dowodzą, że studenci, często nieświadomi czym jest ocenianie 

kształtujące, potrafią dostrzec i docenić jego elementy na zajęciach. Doceniajmy więc naszych 

studentów, dostrzeżmy w nich pozytywne strony, pozwólmy im stać się autorami własnego 

procesu uczenia się. Oceniajmy ich kształtująco!  
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