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O ocenianiu można mówić długo i różnorodnie. Niektórzy

nauczyciele są zwolennikami częstego, sumującego oceniania,

inni wolą ocenianie kształtujące. Każdy z nich jest w stanie

przedstawić argumenty za jednym lub drugim podejściem. Stając

w obliczu nowego modelu nauczania - nauczania hybrydowego,

warto zastanowić się, który model oceniania będzie

najkorzystniejszy i najskuteczniejszy, a także pozwoli nam

nauczycielom stale monitorować rozwój wiedzy i umiejętności

uczniów. 

Jednym z możliwych punktów wyjścia do takiej refleksji jest

analiza celów procesu nauczania i uczenia się. Nietrudno

zauważyć, że wymagania stawiane procesowi nabywania wiedzy i

umiejętności różnią się w zależności od instytucji, których te

procesy dotyczą. Na przykład przez długie lata dogmatem

wojskowości była całkowita wymienność ról wśród żołnierzy i nic

dziwnego, że celem szkolenia rekrutów było wybicie im z głów

indywidualności. 
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Szkolenia w firmach mają wyposażyć pracowników w

wiedzę i narzędzia niezbędne do wykonywania zadań
w sposób ustalony przez dyrekcję firmy, tutaj więc

także mniej uwagi poświęca się rozwojowi

indywidualnemu. Ze szkołą może być inaczej.

Piszemy, że może być, bo nie wszyscy zgadzają się z

perspektywą, która każe dostrzegać w uczniach

przede wszystkim osoby wywodzące się z różnych

kręgów społecznych, mające różne doświadczenia,

obdarzone różnymi możliwościami i zdolnościami,

których czas spędzony na nauce powinien być
okresem osobistego rozwoju. Jeśli jednak

zaakceptujemy ten punkt widzenia i jednocześnie

mamy pewne doświadczenia zdobyte przed tablicą,

zapewne prędzej czy później zauważymy, jak trudno

o realizację tego celu. Życie dzisiejszej szkoły nie

koncentruje się wcale na szukaniu ścieżki sukcesu,

jest zdominowane przez szukanie błędów i karanie za

nie. Wyposażeni w narzędzia w rodzaju odpytywania

przy tablicy, kartkówki czy sprawdzianu umiemy

najczęściej wskazać, czego nasi uczniowie nie umieją,

natomiast znacznie rzadziej zastanawiamy się nad

tym, co możemy zrobić, żeby tych uczniowskich

błędów było mniej i by zamiast błędów pojawiły się
nowe, interesujące, nieszablonowe rozwiązania.

Zabawne, że kiedy idea sprawdzania umiejętności

uczniów przeniknęła z gospodarki kapitalistycznej do

edukacji, jej celem było sprawdzenie skuteczności

wysiłków nauczyciela, czy - jak byśmy dzisiaj

powiedzieli - procesu nauczania. Idea, że uczniów

można przy okazji oceniać, układać w hierarchię pod

kątem wyników testów i sprawdzianów przyszła
później i można chyba powiedzieć, że razem z nią
zaczęło się odchodzenie od rozumienia szkoły jako

miejsca służącego rozwojowi uczniów. Nauczanie

hybrydowe z powodów, o których opowiemy poniżej,

stanowi idealną okazję by powrócić, przynajmniej w

pewnym stopniu, do wyjściowej perspektywy.

Jak planować ocenianie?
Planując lekcje czy działy, warto skorzystać z modelu

planowania wstecznego (ang. backward planning) -

myśląc o naszych działaniach edukacyjnych

zaczynamy od standardów, jakie uczniowie powinni

opanować. Następnie wypisujemy cele w zakresie

wiedzy, umiejętności czy postaw, jakie powinni

nabyć, aby następnie zastanowić się, jakimi

narzędziami i metodami chcemy je ocenić i co

świadczyć będzie o tym, że uczniowie osiągnęli

zakładane przez nas cele. 

Na koniec zostawiamy sobie planowanie lekcji, które

w swoich oddziaływaniach powinny pomóc uczniom

nabyć te kompetencje, które będą przez nas oceniane

(więcej na temat planowania znajdziecie artykule

Izabeli Wyppich oraz Ewy Przybysz-Gardyzy o

planowaniu lekcji). Ocenianie ma tu więc swoje

miejsce, jednak podporządkowane jest celom - jeśli

nie wiemy, dlaczego oceniamy albo oceniamy z

przyzwyczajenia, żeby „mieć oceny w dzienniku” -

tracimy czas zarówno swój, jak i uczniów.

Potocznie kiedy myślimy o ocenianiu, myślimy o

ocenie sumującej. Nie jest to jednak jedyna forma

oceniania, a często również nie służy ona uczeniu się.

Zacznijmy jednak od definicji oceniania.

Dokonywanie oceny to „systematyczne zbieranie i

analiza informacji w celu poprawy uczenia się
uczniów” (Stassen i in., 2001, str. 5). Ocenianie nie

jest więc prostym postawieniem stopnia, jest

procesem zbierania dowodów na to, że uczeń nabył
(bądź nie) wiedzę i umiejętności, jakie chcieliśmy,

żeby nabył oraz procesem planowania dalszych

działań, które wynikają z analizy tych informacji.

Hattie (2009) w swojej książce wspomina, że

największym odkryciem było dla niego, że ocenianie

(informacja zwrotna) to nie coś, co nauczyciele dają
uczniom, ale co uczniowie dają nauczycielom.

Ocenianie jest procesem, w którym to nauczyciele

mogą dowiedzieć się czegoś o swoim nauczaniu i

który powinien prowadzić do realnych zmian

dotyczących treści, metod czy poziomu trudności

kolejnych zadań edukacyjnych. Warto zatrzymać się
w tym miejscu na chwilę i zastanowić się, co to

znaczy. Jeśli uczeń odpowiada na „pytanie”, zadane

przez nauczyciela: rozwiązuje zadanie, poszukuje

materiałów, pisze esej czy wykonuje ćwiczenie

gramatyczne, dzieli się informacją, która pozwala

nauczycielowi nie tylko na ocenę, co uczeń „wie”, a

czego nie, ale także na postawienie pytania

„dlaczego”. Postawienie sobie pytania, dlaczego

uczeń w tym miejscu popełnił błąd i co ten błąd

oznacza jest jednym z najważniejszych,

najciekawszych, ale także najtrudniejszych

elementów pracy nauczyciela. Jeśli celem uczenia i

nauki szkolnej jest wielokierunkowy rozwój uczniów

to jasne jest, że proces ten nie może zamknąć się w

pętli „nauczyciel tłumaczy / zadaje - uczeń
rozwiązuje/ wykonuje/ oddaje- nauczyciel ocenia/

tłumaczy-itd...”. Prawdziwe nauczanie zaczyna się
tam, gdzie nauczyciel stara się wyciągnąć wnioski dla

siebie z tego, co zaobserwował w relacji z uczniem

potocznie nazywanej sprawdzaniem wiedzy i

umiejętności.
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Ocenianie sumujące powinno stanowić
podsumowanie etapu uczenia się - działu, a nawet

roku czy semestru. Powinno być stosowane

stosunkowo rzadko i tylko wtedy, kiedy

faktycznie chcemy sprawdzić jak uczniowie

poradzili sobie z opanowaniem większej części

materiału.

Ocenianie sumujące powinno opierać się na

wcześniej skonstruowanych i znanych uczniom

kryteriach, aby wskazać stopień realizacji każdej

z umiejętności (Gardner, 2012, s. 89). 

Nie jest łatwo zrozumieć sposób myślenia uczniów i

właściwie, to znaczy sensownie i konstruktywnie, go

ocenić. Nauczyciel może sam sobie pomóc stawiając

uczniom różnorodne, niestandardowe zadania.

Niestety praktyka oceniania na podstawie

standardowych testów i zadań przynosi skutek

odwrotny - bardzo trudno jest na ich podstawie

zrozumieć sposób myślenia uczniów. W ogóle w

ramach jednego typu zadań i jednego kontekstu

trudno jest dojść do jakiejś konkluzji. Między innymi

dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy

nauczycielami różnych przedmiotów i projekty

interdyscyplinarne. 

Dobrym przykładem jest współpraca z osobami z

Zespołem Aspergera (ZA), które często prezentują
rozwiązania wynikające z myślenia biegnącego

niestandardową, „nieszkolną” ścieżką. Rolą
nauczyciela jest zrozumieć ten sposób myślenia i

dostrzec jego zalety oraz ewentualne wady, pomimo,

że i myślenie, i rozwiązanie odbiegają czasem od

klucza odpowiedzi. Dodatkowych argumentów

dostarcza w tym przypadku świadomość, że zmiana

sposobu myślenia osób z ZA  jest w zasadzie

niemożliwa.

Ocenianie sumujące (wiedzy i umiejętności; of
learning)
Jego celem jest podsumowanie określonego etapu

uczenia się (np. działu), sprawdzenie, na ile uczniowie

opanowali dany zakres materiału oraz przekazanie

tych informacji rodzicom i uczniom. Ocena ta ma

zwykle formę testu, egzaminu czy odpowiedzi ustnej,

a jej rezultat przedstawiany jest symbolicznie za

pomocą stopnia. Ocenie tej może towarzyszyć
komentarz pisemny lub ustny, jednak często nie jest

on konieczny ze względu na podsumowujący

charakter tej oceny. Bardzo często ocena sumująca

jest głównym sposobem oceniania w szkole, choć nie

zawsze jest skuteczna. Ocenianie sumujące samo w

sobie nie jest złym sposobem - warto jednak

przyjrzeć się dobrym praktykom w jego stosowaniu:

Warto stopniować trudność zadań i

wykorzystywać różne poziomy taksonomii

Blooma tak, aby dać uczniom szansę nie tylko na

odtworzenie, ale i przetworzenie poznanego

materiału. Do tego drugiego rodzaju zadań trzeba

jednak przygotować uczniów w trakcie lekcji (i tu

wracamy do planowania wstecznego - jeśli

zaplanujemy najpierw formy i metody oceniania,

będziemy mogli tak zaplanować lekcje, aby

skutecznie przygotować uczniów do oceniania

sumującego).

Warto też wziąć pod uwagę ocenianie „w ciemno”

- często nasze personalne przekonania na temat

ucznia i znajomość jego historii życia wpływają na

naszą ocenę jego pracy. Jednym ze sposobów

standaryzacji oceny są wspomniane wcześniej

kryteria, innym ocenianie prac w ciemno - nie

wiedząc, kto jest autorem pracy. Pozwala nam to

pozostać obiektywnymi w naszej ocenie.

Kryteria stanowią zbiór cech, jakie powinna mieć
praca, zwykle rozpisanych w postaci rubryki, a więc

określenia różnych poziomów osiągnięcia celu.

Rubryki takie można samodzielnie stworzyć na

przykład na stronie Rubistar czy Quick Rubric.

Znajdziemy tam również bardzo wiele przykładów

rubryk do różnego rodzaju zadań (w języku

angielskim, ale translator bez problemu poradzi sobie

z takim zadaniem). 

Jak więc stosować tego typu ocenianie w nauczaniu
hybrydowym?
Przede wszystkim musimy zaplanować, kiedy i co

chcemy oceniać, a następnie dobrać odpowiednie

formy i metody. Warto rozważyć tu jak często

stosować będziemy ten typ oceniania (ze

wskazaniem, że im rzadziej, tym lepiej). Nauczanie

hybrydowe, częste zmiany środowiska uczenia się i

stałe zagrożenie ze strony pandemii wiążą się z

dużym stresem u uczniów. Ocenianie sumujące jest

ocenianiem wysokiego ryzyka i dokłada jeszcze

więcej stresu. Warto więc upewnić się, że uczniowie

gotowi są na tego typu ocenianie podsumowujące.

Może ono odbywać się w przestrzeni szkolnej offline

bądź online. Mamy kilka portali, które pozwalają nam

na przeprowadzanie prostych testów jednokrotnego

czy wielokrotnego wyboru (Kahoot, Quizizz) czy

dodatkowo wpisywania krótszych i dłuższych

wypowiedzi (jak Test Portal czy Exam.net). U wielu

nauczycieli zastrzeżenia budzić może uczciwość
akademicka uczniów - ostatnia platforma pozwala na

włączenie mechanizmu blokującego możliwość
przełączania zakładek na komputerze. 

http://rubistar.4teachers.org/
https://www.quickrubric.com/r#/create-a-rubric
https://kahoot.it/
https://quizizz.com/
https://www.testportal.pl/
https://exam.net/
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Dokąd zmierzam? (Jakie są moje cele?, Jakie

kryteria wybrałem?/ Jakie kryteria spełniam?)

Jak mi idzie? (samoocena)

Gdzie dalej? (Co muszę zrobić w kolejnym kroku,

żeby osiągnąć swoje cele?, Jakie kolejne cele

powinienem sobie postawić?)

Warto również przyglądać się uczniom przez kamerki

- jest to sposób, który przetestowałam z moimi

uczniami podczas semestru letniego 2020 r. Exam.net

umożliwia uczniom pisanie prac ręcznie i

zeskanowanie ich w celu załączenia do systemu.

Możemy również po prostu wysłać uczniom pytania,

pozwolić im pisać ręcznie, a następnie poprosić, aby

zeskanowali telefonem czy tabletem tworząc pdf

(używając na przykład aplikacji Tiny Scanner) i

załączając do dropboxa, który przygotujemy dla nich

na wybranej platformie (np. Teams czy Google

Classroom). Wielu nauczycieli języków obcych

stosuje również platformę Classkick. 

Warto przy tej okazji umówić się z uczniami na

pewne zasady pracy: na przykład czyste biurko do

pracy, pokazanie wcześniej miejsca pracy, odłożenie

telefonu poza zasięgiem ręki czy po prostu

budowanie zaufania. Cenne będzie wspólne ustalenie

zasad i przewidzenie konsekwencji tak, aby

uczniowie mieli szansę przyswojenia wypracowanych

reguł.

Ocenianie kształtujące (for learning)
Ocenianie kształtujące ma na celu dostarczenie

uczniom informacji zwrotnej na temat tego, na jakim

poziomie pracują, jakie umiejętności czy wiedzę
opanowali, a nad czym muszą jeszcze popracować.

Ma ono na celu wzmacnianie motywacji do uczenia

się uczniów, kształcenie samodzielności i

sprawczości oraz wzmacnianie wytrwałości w pracy

nad błędami. Promuje uczenie się i nastawienie

rozwojowe (ang. growth mindset), sprawia, że

nauczanie i uczenie się są widoczne. Dobra ocena

kształtująca zaczyna się od refleksji uczniów - to oni

najpierw zastanawiają się, gdzie są w drodze do celu,

jaki mają osiągnąć. Ocena kształtująca jest

konkretna (pokazuje sposoby poprawy),

zróżnicowana (dostosowana do ucznia, jego

możliwości zrozumienia i poprawy), koncentruje się
na mocnych stronach i obszarach rozwoju. Ocenianie

kształtujące wymaga ciągłej i natychmiastowej oceny

(o tym jak to się robi napiszemy za chwilę) i nie może

istnieć również bez refleksji nauczyciela. Zarówno

refleksja ucznia, jak i nauczyciela odpowiadać
powinny na 3 pytania (Hattie, Clarke, 2019): 

uczniowie otrzymują efektywną informację
zwrotną;

uczniowie są zaangażowani i odpowiedzialni za

swoje uczenie się;

nauczyciel bierze pod uwagę wyniki oceniania,

kiedy planuje kolejne lekcje;

pozytywnie wpływa na motywację i poczucie

własnej wartości uczniów;

uczniowie dokonują samooceny i rozumieją, w

jaki sposób mogą osiągnąć lepsze rezultaty.

Jak pokazują badania Black i Wiliam (1998),

ocenianie pozytywnie wpływa na uczenie się, kiedy:

Wszystkie te elementy muszą współwystępować,

jeśli chcemy, aby ocenianie służyło uczeniu się.

Ocenianie kształtujące jest wtedy, gdy nauczyciele i

uczniowie wykorzystują „zebrane informacje na

temat osiągnięć uczniów” do „podjęcia decyzji o

kolejnych krokach nauczania” (Wiliam, 2011). Tak

więc zarówno uczniowie (przy pomocy nauczyciela)

powinni oceniać swoje postępy w nauce, jak i

nauczyciel powinien oceniać, czy i w jaki sposób

osiąga cele przyglądając się dowodom w postaci

rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów. I wcale nie

równa się to ocenianiu sumującemu uczniów. Takim

dowodem może być praca uczniów na lekcji, pytania,

jakie zadają, tempo rozwiązywania zadań, ich

samodzielność w poszukiwaniu informacji czy

dyskusja, jaką prowadzą z rówieśnikami. Nauczyciel

dowiaduje się, jak uczniowie radzą sobie z

materiałem na każdy kroku - musi ich tylko

posłuchać. Ocenianie kształtujące wymaga również
działania, a więc dostosowania metod, form i treści

nauczania do tego, co uczniowie już potrafią.

Wymaga również indywidualizacji pracy, ale to temat

na zupełnie inny artykuł (zajrzyj do artykułu Zyty

Czechowskiej i Lecha Mankiewicza).
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Pomaga wyjaśnić oczekiwania (cele, kryteria,

standardy) - uczniowie mogą osiągnąć cele

edukacyjne tylko wtedy, jeśli je znają i rozumieją
- sami często frustrujemy się, jeśli nie wiemy po

co coś robimy, dlaczego więc uczniowie mieliby

nie przeżywać frustracji? Warto zapoznać
uczniów z celami czy standardami, jakie powinni

osiągnąć i przypominać je co jakiś czas.

Znajomość celów nadaje sens uczeniu się. Drugim

elementem są kryteria oceny - uczniowie muszą
rozumieć kryteria oceniania tak samo jak

nauczyciele. Często kryteria te napisane są
językiem abstrakcyjnym, zbyt skomplikowanym

dla uczniów. Warto więc poświęcić trochę czasu

na wyjaśnienie i/lub przećwiczenie znaczenia

poszczególnych elementów. Można pokazać
przykłady prac spełniających określone kryteria,

przedyskutować z uczniami, jak je rozumieją, dać
im szansę na refleksję dotycząca kryteriów po

tym, jak pierwszy raz zostały one zastosowane

czy dać im możliwość oceny koleżeńskiej na

podstawie kryteriów. Dla starszych uczniów

można również przygotować dokument

wyjaśniający („rozpakowujący”) kryteria wraz z

przykładami. W nauczaniu hybrydowym

świadomość celów i kryteriów oceniania jest

szczególnie ważna - przechodząc ze świata online

do offline i z powrotem, uczniowie powinni mieć
poczucie ciągłości i spójności poznawanych treści

tak, aby nie czuli oderwania jednego świata od

drugiego.

Wspomaga rozwój samooceny (refleksji) - aby

wzmacniać w uczniach samodzielność i

sprawczość trzeba dawać im szansę na

przećwiczenie tych umiejętności. Nauczyciele

powinni projektować zadania wymagające

samooceny - jak pokazują badania,

najskuteczniejsza jest taka, która równocześnie

jest wspomagana przez nauczyciela (Taras, 2003).

Jak to zrobić? Warto zaprojektować zadania, w

których uczniowie dokonają samooceny w

odniesieniu do kryteriów, a dopiero potem prace

zostaną sprawdzone i ocenione przez nauczyciela.

Karta samooceny może być oddawana wraz z

pracą lub w nieco późniejszym terminie, ale zanim

uczniowie poznają swoją ocenę. Możemy też wraz

z uczniami tworzyć portfolio opatrzone refleksją
na temat prac, a także proponować uczniom

stawianie celów na najbliższy czas, semestr czy

rok, a następnie uczyć ich refleksji na temat celów

i postępów w nauce. 

Nicol and Macfarlane‐Dick (2006) wymieniają siedem

korzyści oceniania kształtującego. Ocenianie takie:

Dostarcza uczniom informacji o wysokiej jakości -

informacja zwrotna jest źródłem wiedzy uczniów

na temat ich postępów w nauce oraz pozwala na

weryfikację ich zrozumienia celów i kryteriów.

Dobra IZ odnosi się do celów i kryteriów, zawiera

ograniczoną liczbę informacji (np. trzy

najważniejsze), jest napisana przyjaznym,

nieoceniającym tonem, wskazuje konkretne

sposoby poprawy pracy, a nie tylko informację o

mocnych i słabych stronach oraz następuje

niedługo po złożeniu pracy (kiedy uczeń pamięta

co i dlaczego napisał). Badania pokazują również,

że jest ona skuteczniejsza wtedy, kiedy uczeń
może poprawić pracę po otrzymaniu IZ (Hattie,

2009). 

Zachęca do dialogu dotyczącego uczenia się - aby

IZ była skuteczna, musi być zrozumiana przez

uczniów. W dialogu z nauczycielem lub

rówieśnikami uczeń ma możliwość dopytać i

zweryfikować zrozumienie IZ. Warto więc dać
czas uczniom na przedyskutowanie informacji

zwrotnej w parach czy dopytanie nauczyciela.

Można też poprosić uczniów o znalezienie

fragmentu informacji zwrotnej, który im się
przyda w dalszej pracy. Natomiast platformy takie

jak Kahoot czy Quizizz dają możliwość dyskusji o

odpowiedzi po każdym z pytań. 

Zachęca do pozytywnych przekonań
motywacyjnych i poczucia własnej wartości -

częste ocenianie sumujące o dużej wadze ma

negatywny wpływ na motywację (Harlen, Crick,

2003) i samoocenę uczniów (Craven et al. 1991).

Większe korzyści motywacyjne przynosi częstsze

ocenianie kształtujące - pozwala uczniom na

określenie, co już potrafią, a nad czym jeszcze

muszą popracować. Szczególnie skuteczna jest

ona wtedy, kiedy uczniowie pracują w

paradygmacie nastawienia rozwojowego - czyli

głęboko wierząc w to, że zawsze mogą się
rozwinąć, czegoś nauczyć, zwiększyć swój

potencjał. Co ważne, kiedy IZ towarzyszy ocena,

uczniowie mniejszą uwagę przywiązują do tej IZ

(Butler, 1987). Warto więc czasem rozdzielić
czasowo podawanie IZ i oceny uczniom. 

Refleksja powinna być częścią codziennych

doświadczeń, a nie dodatkiem. Nauczyciele powinni

pokazywać uczniom jak dokonywać refleksji i

modelować ją (jako nauczyciele często zapominamy o

tej chwili pauzy i zastanowienia nad tym, co robię i

dlaczego).

5
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Dostarcza okazji do zmniejszenia luki pomiędzy

obecnym poziomem wykonania a oczekiwaniami -

aby IZ była skuteczna, uczeń nie tylko musi ją
otrzymać i zrozumieć, ale także móc na nią
zareagować i poprawić pracę. Warto więc

stosować IZ na kolejnych etapach pracy, np.

pozwolić uczniom na dwuetapowe tworzenie

pracy (pierwsza wersja, IZ, poprawa i ostateczna

wersja). Nauczyciel powinien również pokazywać
uczniom dobre praktyki poprzez omawianie

tematu wspólnie z uczniami przed rozpoczęciem

pracy, pokazywanie przykładów dobrych prac,

wspólne opracowywanie modelowej odpowiedzi.

Każda IZ powinna również wskazywać na sposoby

poprawy pracy, na przykład w postaci planu

działania.

Dostarcza nauczycielowi informacji, które

pomogą dostosować nauczanie do potrzeb i

umiejętności uczniów. Ocena kształtująca nie jest

procesem jednostronnym, jest informacją dla

nauczyciela i powinna skutkować zmianami w

metodach czy treściach uczenia. Nie musi to być
ocena, która zabiera niezwykle wiele czasu i

wymaga długotrwałego sprawdzania prac. Można

zastosować krótkie zadania badające zrozumienie

lekcji (np. exit ticket, kolorowe karteczki z

informacją zwrotną od uczniów, 3 kolory kartek

oznaczające poziom zrozumienia, krótkie

refleksje ustne na koniec lekcji quizy z kilkoma

pytaniami).

Informacja zwrotna nie jest „złotym kluczem” do

efektywnego uczenia. Jest jedną ze strategii czy

procedur, jakich nauczyciel może użyć, aby uczniowie

efektywnie się uczyli. Najlepiej działa wtedy, kiedy

połączona jest z efektywnym uczeniem podczas lekcji

(Hattie, 2009), kiedy jest wykorzystywana przez

nauczyciela do modyfikacji tego, jak uczy i czego

uczy.

Ocenianie kształtujące jest szczególnie ważne w

nauczaniu hybrydowym. Powinno ono być stosowane

stale i dawać uczniom oraz  nauczycielom informację
zwrotną na temat tego, jak uczniowie radzą sobie z

wiedzą i umiejętnościami nabywanymi w mieszanym

środowisku oraz jak nauczyciele radzą sobie z

przekazywaniem wiedzy w edukacji hybrydowej. Ta

informacja zwrotna powinna wpływać na dalsze

planowanie uczenia, wybór strategii i metod.

bilety na wejście czy wyjście - kiedy uczniowie np.

poprzez Mentimeter mają szansę na pokazanie,

czego się nauczyli, zadanie pytania czy

poproszenie o wyjaśnienie czegoś, czego nie

zrozumieli;

dyskusje lub debaty - podczas których uczniowie

mogą wykorzystać wiedzę z lekcji;

quizy czy jednominutowe odpowiedzi na pytania

otwarte, które nauczyciel sprawdzi i omówi z

uczniami (bez oceniania sumującego);

blogi lub dzienniczki uczenia się - uczniowie

podczas kilku ostatnich minut lekcji mogą
dokonać samooceny w wyznaczonym do tego

miejscu - można do tego celu wykorzystać choćby

współdzielone dokumenty Google czy MS Word;

rutyny myślowe, jak na przykład: pomyśl -

przedyskutuj w parze - podziel się z klasą -

wykorzystać je można zarówno poprzez podział
uczniów na pokoje (np. w Zoomie), jak i poprzez

przydzielenie uczniom jednej powierzchni do

pisania, jak np. karty na jamboardzie.

refleksja na koniec lekcji, na przykład w

wykorzystaniem metody 3-2-1: 3 rzeczy, których

się dowiedziałeś, 2 pomysły na wykorzystanie tej

wiedzy, 1 pytanie czy niepewność, którą wciąż
masz - aby nie tracić czasu, można uczniom zlecić
taką refleksję w ich dzienniczku uczenia się lub

zebrać te refleksje na padlecie, jamboardzie lub

mentimetrze;

prace pisemne na ocenę kształtującą - na każdym

etapie edukacyjnym warto dawać uczniom

możliwość „sprawdzenia” swoich umiejętności

czy wiedzy bez widma oceny. Jest to szczególnie

ważne wtedy, kiedy uczniowie dopiero co

nabywają określone umiejętności.

Jak więc stosować tego typu ocenianie w nauczaniu
hybrydowym?
Podobnie jak w przypadku nauczania sumującego,

należy zaplanować kiedy i w jaki sposób będziemy

sprawdzać, czy uczniowie nabyli zaplanowaną wiedzę
i umiejętności. W przeciwieństwie jednak do

oceniania sumującego, ocenianie kształtujące

powinno odbywać się często i mieć różne formy.

Można do tego wykorzystać:

6
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Pracuję w liceum, uczę przedmiotu, którego finalna ocena zależy od dyskursywnego

eseju w języku angielskim. Dla osiemnastolatków jest to nowa umiejętność w języku

obcym. Dlatego postanowiłam (za zgodą dyrekcji), że cały kurs mojego przedmiotu

oparty będzie na ocenianiu kształtującym. Podczas pierwszego roku nauki

zaplanowanych jest kilka kluczowych prac, w tym 3 eseje oceniane kształtująco, a

ocena ucznia zależy od tzw. kryteriów sukcesu, które opracowaliśmy wraz z innymi

nauczycielami przedmiotu. Popełnianie błędów na wczesnych etapach nauki nie

skutkuje obniżeniem oceny, ponieważ dla mnie liczy się efekt końcowy, a więc

nabyta przez ucznia umiejętność - to jak do niej doszedł, jest mniej istotne. W

ocenianiu kształtującym i w szkole w ogóle, warto odczarować błędy, a nawet je

celebrować. Skoro uczymy się na błędach, dlaczego mamy karać za ich popełnianie?

Ale uczenie to będzie skuteczne jedynie wtedy, kiedy uczeń dokona samooceny i

autorefleksji oraz zaplanuje kolejne kroki w nabywaniu wiedzy i umiejętności, o czym

w następnej części.

Barbara Ostrowska

Samoocena i ocena rówieśnicza

Nie mniej ważne w nauczaniu hybrydowym i

nauczaniu w ogóle są samoocena i ocena rówieśnicza.

Refleksja uczniów pozwala im zastanowić się nad

tym, co potrafią, a co stanowi ich strefę najbliższego

rozwoju. samoocena powinna być naturalną częścią
oceniania kształtującego. Nauczyciel powinien też
postarać się wykorzystywać elementy samooceny na

każdej lekcji. Wspomaga ona rozwój samodzielności i

sprawczości uczniów. Pomaga też zrozumieć kryteria

oceny i wyciągnąć wnioski z informacji zwrotnej, jaką
uczeń otrzymuje od nauczyciela. 

Kiedy pracujemy z uczniami, możemy poprosić ich,

aby dokonali samooceny w odniesieniu do kryteriów

oceny, zanim ocenimy ich prace i dam im informację
zwrotną. Ich oceny są zadziwiająco trafne, choć nie

zawsze są w stanie na tej podstawie przewidzieć
stopień, jaki otrzymają. Doskonale natomiast

wskazują na obszary, które wymagają ich dalszej

pracy. Innym sposobem jest refleksja po otrzymaniu

informacji zwrotnej od nauczyciela - uczniowie mogą
na przykład odpowiedzieć na pytanie: jaki jest ich

najwspanialszy błąd? Czego się na tej podstawie

nauczyli? Co mogą zrobić w kolejnej pracy lepiej?

Podczas nauczania wykorzystuję też arkusze

autorefleksji, w których uczniowie dwa razy w

semestrze oceniają swoje umiejętności i postęp,

jakiego dokonali. Ich samoocena jest dla mnie bardzo

ważna i stanowi podstawę do rozmowy o ocenach

semestralnych i rocznych. Pozwala też na urealnienie

przekonań uczniów na temat swoich umiejętności.

kryteria - jeśli uczniowie mają się oceniać
nawzajem, zadbajmy o to, aby oceniali się na

podstawie kryteriów i uzasadniali konkretnymi

przykładami przyznaną ocenę - pomoże im to

również w lepszym rozumieniu kryteriów;

startery - często uczniowie nie wiedzą, jak

sformułować informację zwrotną, aby nie zranić
drugiej osoby; warto zadbać, aby dostali kartkę z

przykładowymi zdaniami lub początkami zdań,

jakich mogą użyć podczas oceniania;

modelowanie - jeśli chcemy, aby uczniowie z

szacunkiem i szczerością oceniali się nawzajem,

jako nauczyciele musimy uczniom pokazać, jak

wygląda taka informacja zwrotna i że popełnianie

błędów jest naturalnym elementem procesu

uczenia się.

Ocena rówieśnicza jest równie ważna. Ucząc w

liceum, wiem jednak, że należy pokazać uczniom, w

jaki sposób mogą oceniać siebie nawzajem i

komunikować sobie oceny bez obawy, że kogoś
urazimy. Okazuje się, że często wcześniej nikt ich o

to nie prosił albo ocena rówieśnicza kończyła się na

stwierdzeniu: „Wszystko było super!”. Uczniowie

noszą w sobie nie tylko strach przed byciem

ocenianym samemu, ale również przed dawaniem

informacji zwrotnej innym. Warto więc zadbać o kilka

rzeczy:



D Y D A K T Y K A  E D U K A C J I  H Y B R Y D O W E J  ( 2 0 2 0 )

Jak więc stosować tego typu ocenianie w nauczaniu
hybrydowym?
Sposobów na samoocenę i ocenę rówieśniczą jest

wiele. Można do tego wykorzystać współdzielone

dokumenty Google czy MS Word, w których

uczniowie będą nawzajem komentować swoje prace.

Możemy wykorzystać podział na pokoje, jak np. w

Zoomie i tam pozwolić uczniom na udzielenie sobie

informacji zwrotnej. Możemy taką informację
zwrotną zebrać anonimowo np. poprzez formularze

Google czy Mentimeter. Są również platformy jak

Peergrade, które wykorzystać możemy, aby

zautomatyzować ocenę rówieśniczą.

Niech ten artykuł kończy się refleksją: w czasach

pandemii, ale i na co dzień, kiedy oceniamy uczniów,

warto uruchomić empatię. Czas zamknięcia jest

stresujący dla nas wszystkich - również dla uczniów.

Nie mogą oni spotykać się z rówieśnikami, często

martwią się o rodziców, którzy stracili pracę, czy

dziadków, którzy są w grupie największego ryzyka.

Obserwują doniesienia medialne i pojawiające się
scenariusze rozwoju pandemii. Warto zastanowić się
w tym miejscu czy dany sposób oceniania przyczyni

się do poprawy sytuacji ucznia - zmotywuje go do

nauki, pozwoli na określenie mocnych i słabych stron,

czy jedynie przysporzy stresu. Nikt z nas nie lubi być
oceniany - pamiętam, że dla mnie największym

stresem był egzamin z psychologii rozwojowej, który

był testem wielokrotnego wyboru z ujemnymi

punktami, do tej pory nie wiem, co miał mi

udowodnić. Warto więc zastanowić się, jak w sytuacji

zaplanowanego przez nas oceniania czuje się uczeń?

Czy opanował już daną wiedzę i umiejętności na tyle,

aby podejść do sprawdzianu? Czy dana forma

oceniania będzie korzystna dla rozwoju

emocjonalnego ucznia? Kiedy słyszę o quizach z dużą
ilością tekstu, w których czas odpowiedzi wynosi 30

sekund, zastanawiam się również nad ich celowością.

Co chcemy sobie i uczniom udowodnić? Czy

naprawdę my - nauczyciele dostaniemy rzetelną
informację zwrotną na temat tego, czego się uczeń
nauczył? To my jesteśmy dorosłymi, twórcami

procesu edukacyjnego, to my planujemy i

dostosowujemy sytuacje uczenia się tak, aby uczeń
nabył określone przez nas umiejętności i wiedzę.

Owszem, może mamy mniejszy wpływ na jego

motywację (choć i tu można by dyskutować!),

możliwości czy warunki, w jakich się uczy, ale dobrze

będziemy pełnić swoją rolę tylko wtedy, kiedy w

głębi duszy będziemy w stanie przyznać, że

przyłożyliśmy się do tego zadania.

O autorach:

dr Barbara Ostrowska - doktor psychologii,

nauczyciel teorii wiedzy i psychologii, a od września

2020 roku koordynator programu

międzynarodowego IB DP w Międzynarodowym

Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie.

Trener i egzaminator Organizacji Matury

Międzynarodowej IBO – prowadzi szkolenia zarówno

w języku polskim, jak i angielskim. Współpracuje z

wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in.

Fundacją Szkoła z Klasą oraz Fundacją Rozwoju

Społeczeństwa Wiedzy THINK! Należy do

społeczności Superbelfrzy RP. Posiada tytuł
Microsoft Innovative Educator Ekspert, nadawany

przez firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym

nauczycielom na świecie, a także certyfikat MCE:

Microsoft Certified Educator. W 2018 roku

nominowana do nagrody Nauczyciel Roku, a w 2019

laureatka konkursu EduInspirator za aktywne

angażowanie się w realizację międzynarodowych

projektów edukacyjnych Erasmus+, ich najwyższą
jakość i dzielenie się z innymi nauczycielami.

Współprowadzi podcast edukacyjny Educatio

Perpetua!

prof. Lech Mankiewicz - polski astronom i

popularyzator nauk przyrodniczych, współtwórca

platformy z polskojęzycznymi zasobami Khan

Academy. Jest pracownikiem Centrum Fizyki

Teoretycznej PAN i nauczycielem fizyki w jednej ze

szkół podstawowych w okolicach Warszawy. W 2013

r. odebrał tytuł Przyjaciela Szkoły - w dorocznym

konkursie Głosu Nauczycielskiego. Członek grupy

SuperBelfrzy RP.
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