
   

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI 

 

ROK AKADEMICKI  POZIOM: ○ A1         ○ A2        ○ B1 

○ B2         ○ C1        ○ C2 JĘZYK:  

 

 

Niniejsza ankieta ma na celu zbadanie skutków stosowania wybranych technik i narzędzi stosowanych na 
zajęciach języka obcego. 

 
Ankieta jest w pełni anonimowa. 

 

I. Odnosząc się do własnej praktyki nauczycielskiej, jak ocenia Pan / Pani skuteczność 

następujących narzędzi / metod, które zawierają elementy oceniania kształtującego?  

Skala: 1 - zupełnie nieskuteczne, 5 – bardzo skuteczne 

  

NARZĘDZIA / METODY 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 
nie 

stosuję 

1 przedstawianie na początku kursu jego celów       

2 omawianie ze studentami osiąganych efektów uczenia się       

3 omawianie ze studentami, co powinni wiedzieć / osiągnąć po zakończeniu 

kursu 

      

4 ustalanie ze studentami kryteriów oceny       

5 samoocena - studenci mają okazję dokonania refleksji nad pracą, którą 

wykonali w trakcie kursu 

      

6 przedstawianie celów na początku każdych zajęć       

7 nawiązywanie na każdych zajęciach do poprzednich zajęć lub tego, czego 

studenci nauczyli się wcześniej, a także nawiązywanie do tego, czego studenci 

będą uczyli się w przyszłości 

      

8 wyjaśnianie studentom związku między tym, czego się uczą, uczyli się i będą 

się uczyć 

      

9 zachęcanie studentów do pracy w grupach (z 2 - 3 innymi osobami)       

10 zachęcanie studentów do pracy w parach       

11 zachęcanie studentów do rozmawiania o zajęciach w małych grupach       

12 stwarzanie sytuacji, w których studenci mogą zastosować zdobytą wiedzę i 

umiejętności 

      

13 obserwacja koleżeńska - studenci wzajemnie obserwują swoją pracę       

14 ocena koleżeńska - studenci wzajemnie oceniają swoje prace       



   

15 zadawanie pytań podczas zajęć, które pozwalają ocenić postępy grupy       

16 zadawanie pytań podczas zajęć, które pozwalają ocenić postępy 

poszczególnych studentów 

      

17 przekazywanie studentom informacji zwrotnej bezpośrednio po wykonaniu 

zadania 

      

18 wyjaśnianie, co należy rozumieć przez dobre wykonanie zadania       

19 omawianie osiągniętych efektów pod koniec zajęć       

20 korzystanie z formularzy / karteczek na wejściu i wyjściu (admit cards / exit 

tickets), sprawdzających postępy uczniów 

      

21 zachęcanie studentów do prowadzenia portfolio językowego       

22 korzystanie z materiałów wizualnych (diagramy, wykresy, tabele, itp.)       

23 prezentacje przeprowadzane na zajęciach       

24 spisywanie obserwacji o przebiegu zajęć i postępach uczniów (anecdotal note 

cards) 

      

25 stosowanie testów próbnych i udzielanie informacji zwrotnej       

 

II. Odnosząc się do własnej praktyki nauczycielskiej, określ, w jakim stopniu poniższe zmiany 

mogą wynikać z zastosowania (niektórych) metod / narzędzi oceniania kształtującego lub 

być z nimi powiązane? 

Skala: 1 - zupełnie niezwiązane; 5 – bardzo powiązane 

  1 2 3 4 5 

1 Moi studenci wykazują większe zainteresowanie nauką języka      

2 Moje relacje ze studentami poprawiły się      

3 Moi studenci zadają więcej pytań w trakcie zajęć      

4 Moi studenci nie boją się wypowiadać      

5 Moi studenci mniej boją się testów      

6 Moi studenci wykazują więcej zaangażowania      

7 Atmosfera na zajęciach poprawiła się      

8 Mam poczucie, że mogę więcej osiągnąć ze studentami      

9 Bardziej zwracam uwagę na indywidualne potrzeby studentów      

10 Częściej udzielam informacji zwrotnej      

 

 

 

 



   

III. W jakim stopniu narzędzia OK mogą być przydatne w nauczaniu innych sprawności? 

Skala: 1 - zupełnie nieprzydatne; 5 – bardzo pomocne 

  1 2 3 4 5 

1 pisanie      

2 słuchanie      

3 czytanie      

4 użycie języka      

 

 

        IV.          Proszę ocenić powyższą ankietę, odpowiadając na następujące pytania: 

1. Czy ankieta zachęciła Panią / Pana do analizy własnego stylu nauczania?  TAK NIE 

2. Czy ankieta wpłynęła na Pani / Pana podejście do nauczania? TAK NIE 

3. Proszę ocenić... 

długość ankiety właściwa trochę za długa zdecydowanie za długa 

szczegółowość ankiety właściwa trochę za szczegółowa zdecydowanie za 

szczegółowa 

zrozumiałość pytań zrozumiałe trochę niejasne zupełnie niejasne 

4. Jak można poprawić ankietę? 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 

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

Programu Erasmus+ w Polsce nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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