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I. W jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami? 

Please rate the following items based on the extent to which you agree or disagree with it.  

1 - zupełnie się nie zgadzam / strongly disagree  

5 - w pełni się zgadzam / strongly agree 

 

1.Dzięki projektowi FAB mam większą  świadomość znaczenia systematycznego oceniania mojego uczenia się 

The FAB project made me realize the importance of on-going evaluation of my learning. 

 

2. Dzięki projektowi FAB mam większą świadomość, dlaczego ocenianie siebie samego jest pożyteczne 

The FAB made me realize why assessing myself is useful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3. Dzięki projektowi FAB bardziej rozumiem sposoby, z których korzysta nauczyciel, oceniając moją pracę. 

The FAB project helped me understand the ways my teachers assess my academic performance. 

 

4. Korzystam z informacji uzyskiwanych poprzez samoocenę w celu korygowania tego, jak się uczę. 

I use the information gained through self-assessment to adjust my learning. 

 

5. Czuję się zachęcany do odpowiedzialności za uczenie się. 

I use the information gained through self-assessment to adjust my learning. 

 

 



   

6. Projekt FAB skłonił mnie do dokonywania refleksji nad tym, jak się uczę. 

This project has made me reflect on my learning process. 

 

  

II. Odnosząc się do kursu językowego, w którym uczestniczyłeś, oceń skuteczność następujących sposobów uczenia się 

/ nauczania. 

Think about the language course you have taken part in and indicate how effective you have found the use of the 

following ways of learning/teaching. 

 

1 - zupełnie się nieskuteczne / very ineffective  

5 – bardzo skuteczne / very effective 

 

 

MÓJ NAUCZYCIEL..../ MY TEACHER 

1.na początku kursu przedstawił jego cele 

has presented the objective of the course at its  beginning. 

 

 

 



   

2. omówił z nami kryteria osiągnięcia efektów uczenia się. 

has discussed the achievement of learning outcomes together with us. 

 

3. omówił z nami, co powinniśmy wiedzieć i potrafić po zakończeniu kursu 

has discussed with us what we should know/be able to achieve by the end of the course. 

 

4. wspólnie z nami ustalił kryteria sukcesu. 

has developed the criteria for success together with us. 

 



   

5. wspólnie z nami określił kryteria oceny. 

has set up the assessment criteria together with us. 

 

6. umożliwia nam refleksję nad pracą, którą wykonujemy w trakcie kursu. 

gives us an opportunity to reflect on the work we have done in the course. 

 

7. na początku zajęć przedstawia ich cele. 

has presented the objective of the lesson at its beginning. 

 

 



   

8. nawiązuje do poprzednich i / lub kolejnych zajęć lub etapów uczenia się. 

has referred to the previous and/or  following  lesson or learning stages. 

 

9. wyjaśnia nam związek między nowymi, poprzednimi i przyszłymi etapami uczenia się. 

has explained to students the connection between new, prior, and future learning stages. 

 

10. zachęca nas do pracy w małych grupach. 

has encouraged us to work in small groups with 2-3 other students (group work). 

 

 



   

11. zachęca nas do pracy w parach. 

has encouraged us to work with a partner (pair work). 

 

12. zachęca nas do dyskutowania w małych grupach na temat zajęć. 

has engaged us in discussion regarding the lesson in small groups. 

 

13. stwarza nam okazje do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. 

uses scenarios in which we have the chance to apply the knowledge and skills we have gained. 

 

 



   

14. zachęca nas do obserwowania siebie nawzajem podczas pracy. 

has encouraged us to observe each other’s work. 

 

15. zachęca nas do oceniania siebie nawzajem podczas pracy. 

has encouraged us to assess each other’s work. 

 

16. w trakcie zajęć zadaje pytania, które skłaniają nas do refleksji nad postępami grupy. 

has asked questions during the lesson to assess the progress of our group. 

 

 



   

17. w trakcie zajęć zadaje pytania, które skłaniają nas do refleksji nad naszymi własnymi postępami. 

has asked questions during the lesson to assess individual student progress. 

 

18. przekazuje nam na bieżąco informację zwrotną. 

has provided real time feedback on our work.   

 

19. przekazuje nam ustną informację zwrotną bezpośrednio po wykonaniu zadania. 

has provided immediate oral feedback on our performance. 

 

 



   

20. wyjaśnia, co należy rozumieć przez dobre wykonanie zadania. 

has clarified what good performance means. 

 

21. omawia z nami osiągnięte efekty pod koniec zajęć. 

has discussed the outcome of the lesson with us at the end of the lesson. 

 

22. korzysta z karteczek i formularzy rozdawanych na początku i / lub końcu zajęć, za pomocą których oceniamy nasze postępy. 

has used admit cards or/and exit tickets to assess our learning. 

 

 



   

23. zachęca nas do prowadzenia portfolio językowego. 

has asked us to compile a portfolio. 

 

24. korzysta z materiałów wizualnych (diagramy, wykresy, tabele, itp.) 

has used visuals (graphs, diagrams, charts etc.). 

 

25. motywuje nas do przeprowadzania prezentacji na zajęciach. 

has motivated us to hold in-class presentations. 

 

 



   

26. zapisuje spostrzeżenia o zajęciach i naszej pracy i korzysta z nich, by korygować proces nauczania. 

has used anecdotal note cards. 

 

27. przygotowuje dla nas testy próbne i wynikającą z nich informację zwrotną. 

has provided us with mock exams and feedback. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

III. Odnosząc się do kursu językowego, w którym uczestniczyłeś, określ, w jakim stopniu poniższe zmiany mogą 

wynikać ze stosowania narzędzi oceniania kształtującego?  

 

Think about the language course you have taken part in and indicate to what extent you think the following changes 

might be attributed/related to the application of (some of) the formative assessment methods/tools. 

 

1 - w ogóle nie mają związku / not related at all   

5 – są mocno powiązane ze stosowaniem narzędzi oceniania kształtującego /closely related 

 

 

1.Bardziej zainteresowałem się nauką języka. 

I became more interested in learning the language. 

 

2. Relacje z nauczycielem poprawiły się. 

The relationship with my teacher has improved. 

 

 

 

 

 

 



   

3. Miałem więcej śmiałości, żeby zadawać pytania na zajęciach. 

I dared to ask more questions during classes. 

 

4. Nie bałem się wypowiadać na zajęciach. 

I was not afraid of speaking in class. 

 

5. Nie bałem się i nie odczuwałem stresu przed testami. 

I was not worried or stressed about having to do tests. 

 

 



   

6. Byłem bardziej aktywny na zajęciach. 

My in-class activity has increased. 

 

7. Atmosfera na zajęciach poprawiła się. 

The atmosphere of the class has improved. 

 

8. Mam poczucie, że razem z nauczycielem osiągnęliśmy więcej niż na poprzednich kursach. 

I feel that we did more work with my teacher than earlier. 

 

 



   

9. Mój nauczyciel zwracał więcej uwagi na moje indywidualne potrzeby. 

My teacher paid more attention to my individual needs. 

 

10. Częściej otrzymywałem informację zwrotną. 

I received feedback more frequently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Podsumowanie końcowej ankiety studenckiej 

              Wnioski z ankiety studenckiej napawają ogromnym optymizmem. Jeżeli założymy, że studenci UW 

podeszli do jej wypełnienia odpowiedzialnie, możemy być dumni z pracy członków Zespołu FAB: 78% studentów 

przyznaje, że dzięki projektowi FAB wzrosła ich świadomość tego, że ocenianie siebie samego jest pożyteczne. (p-t 2, I); 

59% studentów dokonuje refleksji nad tym, jak się uczy. (p-t 6, I); 77% studentów czuje się zachęcanych do 

odpowiedzialności za uczenie się (p-t 5, I) 

 Na podstawie przytoczonych danych można powiedzieć, że projekt FAB spełnił swoją role w odniesieniu do 

studentów: większość lub zdecydowana większość z nich dzięki projektowi rozumie znaczenie samooceny w procesie 

nauki języka obcego; dokonuje refleksji w trakcie procesu przyswajania nowej wiedzy i, jak się wydaje, jest bardziej 

odpowiedzialna za proces dydaktyczny. Dane te wskazują na odpowiedzialność i ogromne zaangażowanie nauczycieli 

uczestniczących w FAB, którym udało się zarazić entuzjazmem swoich studentów. 

    Ankieta studencka pokazuje, że zdecydowana większość narzędzi i technik oceny kształtującej jest przez 

studentów UW oceniana bardzo pozytywnie. Wydaje się, że stosunek studentów wobec nich jest wręcz entuzjastyczny. Dla 

zobrazowania tego warto przytoczyć następujące dane: 89% studentów uważa za bardzo skuteczne przedstawienie na 

początku kursu jego celów (p-t 1, II); 87% - dokonanie refleksji nad pracą, wykonywaną w trakcie kursu (p-t 6, II); 83% - 

przedstawienie celów danych / konkretnych zajęć (p-t 7, II). Na uwagę zasługuje także to, że liczba ankiet mówiących o 

negatywnym stosunku studentów wobec narzędzi oceny kształtującej nie przekracza 2% (najczęściej wynosi 1%), np.: 

zachętę do obserwowania siebie nawzajem podczas zajęć uważa za zupełnie nieskuteczne narzędzie zaledwie 1% 

studentów (p-t 14, II). Podobnie jest z zachętą do dyskutowania w małych grupach (p-t 12, II) i zachętą do pracy w parach 

(p-t 11, II) itd. 

          Pewien niepokój może wzbudzać ta część odpowiedzi studentów, która wskazuje na to, że określone 

narzędzia, techniki czy po prostu dobre praktyki (stosowane jak się wydaje powszechnie na zajęciach językowych) nie 

zostały zaobserwowane przez studentów na zajęciach lektoratowych UW. Np.: 5% studentów twierdzi, że nauczyciel nie 

omawia z nimi, co powinni wiedzieć i potrafić po zakończeniu kursu (p-t 3, II); nie zachęca do pracy w małych grupach i 

parach (p-t 6 i 10, II); nie wyjaśnia związku pomiędzy nowymi, poprzednimi i przyszłymi etapami uczenia się (p-t 9, II) 

itd. 

 Większe zaniepokojenie wywołuje ta część pytań, w której powyżej 5% ankietowanych wybrało odpowiedź „nie 

stosowano” w odniesieniu do pytań dotyczących podstawowych, jeśli nie kluczowych  dla oceny kształtującej narzędzi, 

np. 6% studentów twierdzi, że nauczyciel nie zachęcał do obserwowania siebie nawzajem podczas zajęć (p-t 14, II); 7% - 

że, na początku zajęć nie przedstawia ich celów (p-t 7, II); 8% - iż, w trakcie zajęć nie zadaje pytań, które skłaniają do 

refleksji nad postępami grupy(p-t 16, II); 9% - nie zachęca do oceniania siebie nawzajem podczas pracy (p-t 15, II). 

 Przytoczone liczby wskazują, że część nauczycieli należąca do Zespołu FAB-u najprawdopodobniej nie stosuje 

narzędzi oceny kształtującej lub stosuje tylko wybrane z nich. Bycie członkiem Zespołu FAB i uczestnictwo w szkoleniach 

poświęconych ocenie kształtującej okazało się w danym przypadku niewystarczające. Jak można przypuszczać zabrakło w 

przypadku tych wykładowców chęci do wprowadzenia zmian lub przekonania co do celowości stosowania narzędzi oceny 



   

kształtującej, a może po prostu wytrwałości i pewnego rodzaju samodyscypliny. Przy czym nie same przyczyny wydają 

się w tym miejscu najistotniejsze. Dużo ważniejsze jest to, że ankieta studencka, będąca świadectwem ogromnej pracy 

wykonanej przez zespołu FAB, celowości projektu FAB i oczywiście niezaprzeczalnego sukcesu całego przedsięwzięcia, 

pokazuje także te fragmenty naszej „szkolnej” rzeczywistości, nad którymi należy jeszcze popracować.   

oprac. dr Krzysztof Świrko 

 

   

 

 


