
 

 

 
OCENIANIE KSZTAŁTUJ ĄCE 
     W PRACY NAUCZYCIELA  

(warsztaty dla nauczycieli) 
 

 

 
Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Naro dowo ściowego oraz Fundacja 
Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach  projektu "Wdra żanie 
oceniania kształtuj ącego w szkołach z polskim j ęzykiem nauczania w Republice 
Czeskiej" finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach 
zadania publicznego "Organizowanie w kraju i za gra nicą doskonalenia zawodowego 
nauczycieli prowadz ących nauczanie j ęzyka polskiego, historii, geografii, kultury 
polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w j ęzyku polskim za granic ą” 
zrealizowały nast ępujące działania:  
 
1. Warsztaty dla dyrektorów 
Dwudniowe wyjazdowe warsztaty, w PL 
- sposób wprowadzania OK do szkoły 
- profil szkoły 
- doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami 
- przykłady dobrej praktyki 
 
2.  OK Dzienniczek Ucznia dla uczniów 1.st. SP z po lskim j ęzykiem nauczania w RC 
 
3. Warsztaty dla nauczycieli przedszkoli 
Popołudniowe warsztaty wprowadzające w problematykę OK 
- doskonalenie umiejętności metodycznych 
- aktywna prezentacja OK 
- pierwiastki OK, które można zastosować w przedszkolu, moderowana dyskusja  
 
4. Warsztaty dla nauczycieli SP (klasy 1-5 oraz 6-9 ) 
Dwuetapowe popołudniowe warsztaty dla nauczycieli klas 1-5 oraz dla nauczycieli klas 6-9    
w przypadku nauczycieli klas 6-9 podział na grupy: humanistyczną i przyrodniczą  
 



5. Warsztaty dla nauczycieli Gimnazjum z Polskim J ęzykiem Nauczania w Czeskim 
Cieszynie  
Dwuetapowe popołudniowe warsztaty dla nauczycieli z podziałem na grupy: humanistyczną i 
przyrodniczą  
 
6. 1-dniowy wyjazd nauczycieli SP do OK szkoły (Tyc hy, PL) 
- spacer edukacyjny, hospitacje lekcji, pracy szkoły OK 
 
 
We wszystkich działaniach zrealizowanych w ramach projektu łącznie wzięło udział 185 
dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych (klas 1-9) szkół średnich.        
W działaniach projektowych – warsztatach, spacerze edukacyjnym oraz konsultacjach 
uczestniczyło 19 szkół z polskim językiem nauczania oraz 15 przedszkoli.  
 
Działania w ramach projektu umożliwiły zdobycie wiedzy na temat tej metody nauczania  – 
„oceniania pomagającego się uczyć”.  
Dzięki działaniom w ramach projektu nauczyciele szkół polskich na Zaolziu znają zasady 
oceniania kształtującego oraz potrafią wykorzystać idee oceniania kształtującego w procesie 
planowania i prowadzenia lekcji, a także dostosować je    do poziomu rozwojowego dzieci, 
do potrzeb uczniów. Uczestnicy warsztatów otrzymali konkretne wskazówki dotyczące 
procesu oceniania kształtującego w praktyce, z uwzględnieniem poziomu nauczania oraz 
specyfiki nauczanych przedmiotów  (w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz            
w nauczaniu klas VI-IX szkół podstawowych i klas I-IV  szkół średnich - z uwzględnieniem  
specyfiki poszczególnych przedmiotów). 
W trakcie warsztatów zaprezentowano kluczowe elementy oceniania kształtującego.  
Nauczyciele dostrzegli wpływ procesu oceniania na wzrost aktywności i zaangażowania 
uczniów w proces uczenia się, a tym samym na wzrost jakości pracy szkoły. 
Zaprezentowane w ramach kursów kluczowe elementy oceniania kształtującego pozwolą 
nauczycielom na efektywną pracę z uczniami w przyjaznej atmosferze, na zwiększenie 
motywacji uczniów do nauki oraz ich odpowiedzialności za osiągnięcia edukacyjne,             
jak również na kształtowanie u uczniów ciekawości poznawczej i kreatywności w procesie 
poznawczym. 
Z ewaluacji wynika, że  działania w ramach projektu przyczyniły się do: 
- nabycia lub poszerzenia wiedzy na temat metod oceniania kształtującego; 
- wybrania i dostosowania metod oceniania kształtującego do konkretnych potrzeb, w tym    
do poziomu nauczania oraz specyfiki przedmiotów edukacyjnych; 
- doskonalenia kompetencji nauczycieli dotyczących komunikacji z rodzicami uczniów,         
w szczególności w aspekcie informacyjnej i motywującej roli oceny. 
 
Uczestnicy projektu otrzymali publikacje, uczniowie szkół uczestniczących w projekcie 
Metodniki.  
Działania w ramach projektu, jak również materiały, które otrzymały placówki, z pewnością 
przyczynią się do podniesienia jakości pracy oraz wysokich wyników edukacyjnych szkół 
uczestniczących w projekcie. 
 


