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Ocenianie ksztaltuj4ce:

l. jest SciSle powi4zane ze skutecznym planowaniem,
2. uwzglgdnia to, w jaki spos6b ucmiowie sig ucz4,
3. jest istotne podczas realizacji calego procesu dydaktycmego - od planowania po koricow4 oceng

osi4gni96,
4. jest zgodne znajlepszymi zasadami dydaktyki,
5. buduje indywidualne relacje nauczyciel - uczefto
6. wplywa na motywacjg ucznia,
7 . wymaga - juzna etapie planowania - precyzyjnego okre3lenia kryteri6w sukcesu (nacobezu),

8. daje ucmiom konstruktywne wskaz6wki, jak mogq poprawii swoj4 pracg i w jaki spos6b mog4 sig

rozwijal,
9. uczy oceny koleZeriskiej i samooceny,
10. jest wlaSciwe naku2dym etapie ksztalcenia i w stosunku do kazdego ucznia - niezaleimie od jego
poziomu osi4gnig6.

Zasadl, l
Ocenianie ksztaltuj4ce powinno by6 powi4zane z dobrym planowaniem nauczania i uczenia sig.

Nauczyciel planuj4c lekcjg, przede wszystkim okreSla jej cele i kryteria oceniania. Przekazuje je
uczniom i Sci3le sig do nich stosuje. Zaplanowany jest r6wnie2 spos6b przekazywania ucmiom
informacji zwrotnej na temat ich pracy. lnformacja ta zawirera cztery elementy:
. co uczef zrobil dobrze,
. co nale?y poprawi6,
. jaknale?y poprawii,
. wskaz6wki, jakuczefima sig daje rozwijad.

Taka informacja pomaga uczniowi uczyd sig i pozwala mu by6 aktywnym i odpowiedzialnym
uczestnikiem wlasnego procesu uczenia sig.

Zasilla2
Ocenianie ksztaltuj4ce koncentruje sig na tym, w jaki spos6b ucmiowie sig ucz4.
Nauczyciel uzyskuje od uczni6w informacjg na temat tego, co pomaga im sig uczy6 i planuje lekcje z
uwzglgdnieniem tych informacji. Uczniowie s4 r6wnie Swiadomi tego, czego, jak i tego, jak sig ucz4.
I nauczyciel i uczniowie koncentruj4 sig na procesie, a nie na samym wyniku kofcowym.

Zasada3
Ocenianie ksztattuj4ce jest istotne podczas realizacji calego procesu dydaktycznego - od planowania
po oceng osi4gnig6.
Informacja zwrotna - ptzekazywana uczniom przeznavczyciela - jest stalym elementem procesu
nauczania. Dzigki niej uczniowie mog4 nabie?4co poprawiai i doskonali6 swoj4 pracg i - w
konsekwencji - osi4gaj4lepsze efekty i wyniki nauczaria.

Zasada 4
Ocenianie ksztattuj 4ce j est zgodne z najlepszymi zasadami dydaktyki.
Nauczyciel stosuj4cy ocenianie ksztaltuj4ce planuje, obserwuje proces uczenia sig, analizuje i
interpretuje uzyskane informacje o przebiegu procesu i jego wynikach, przekazuje uczniom
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informacjg zwrotn4 dotycz4cqich pracy i osi4gnig6. Uczy r6wnie2 uczni6w samooceny i oceny

koleZeriskiej. To niezbgdne umiej gtnoSci skutecznego nauczania.

ZasadrS
Ocenianie ksztaltuj4ce buduje indywidualne relacj e nauczyciela z uczniem.
Nauczyciel zdaje sobie sprawg, jaki wplyw na ucznia, jego wiarg we wlasne sily i zapal majq

przekazywane przezniego komentarze, oceny i opinie. lnformacje zwrotne kierowane do ucznia

maj4 charakter indywidualny, s4 konstruktywne i dotyczqnie osoby, leczrezultat6w jej pracy.

Dzigki stosowaniu oceniania ksztattujqcego nauczyciel zawiera zuczniem indywidualny kontrakt,

kt6ry pomaga mu sig uczy6.

Zasadt 6
Ocenianie ksztahujqce motywuje ucmi6w do nauki.
Wbrew obiegowym s4dom por6wnywanie osi4gnigd poszczeg6lnych uczni6w z osi4gnigciami ich
koleg6w oraztworzenie wszelkiego rodzaju ranking6w nie motywuje,lecz czgsto miechgca do

uczenia sig. Ocenianie skupiaj4ce sig na postgpach i osi4gnigciach, a nie na podkreSlaniu

niepowodzefi,zachgcauczni6w do nauki. Ocenianie chroni autonomig uczria, dostarcza mu

konstruktywnej informacji zwrotnej, w efekcie - ulatwia mu kierowanie wlasn4 nauk4.

ZastdaT
Ocenianie ksztahuj4ce wymaga juZ na etapie planowania precyzyjnego okreSlenia kryteri6w sukcesu

(nacobezu).
Nauczyciel planuje kryteria sukcesu iprzekazujeje uczniom. Dotycz4one kaZdej szkolnej

aktywnoSci. S4 podawane do ka:Zdej lekcji, sprawdzianu, pracy domowej i pracy podczas lekcji.
Kryteria sukcesu powinny byd podane w jgzyku zrozumialym dla uczniatak, aby mogly sluiry6te2
samoocenie i ocenie koleZeriskiej. Nauczyciel oceniaj4c praca ucznia, konsekwentnie zwraca uwagg

tylko na nacobezu, czylinato, co wcze5niej ustalil zuczniami.

Zasilh8
Ucmiowie otrzymuj4 konstruktywne wskaz6wki, jak mog4 poprawi6 swoj4 pracg i w jaki spos6b

mogQ sig rozwija6,
Ucmiom potrzebne sq informacje i wskaz6wki, by mogli zaplanowaf nastgpny krok w uczeniu sig.

Nauczyciel wskazuje silne strony ucznia i doradza, jak je rozwij a6; wyru2nie i konstruktywnie
informuje o stronach slabych i o tym, jak moZna je eliminowai;stwarza uczniom mo2liwoS6
poprawienia wlasnej pracy.

Zasaila9
Ocenianie ksztattuj4ce powinno rozwlat uczniowsk4 zdolnoSi do samooceny tak, by sluZylo
refleksji i samodzielnemu decydowaniu o wlasnej nauce.
Samodzielny uczefipotrafi ksztahowa6 sw6j proces uczeniasig: zdobywai nowe umiejgtno6ci i
wiedzg oraz zaplanowai dalsze etapy nauki. Droga do samodzielno6ci prowadzi przez rozwijanie
umiejgtnoSci samooceny. Nauczyciel zachgca do niej i wyposaZa ucznia w stosowne umiejgtnoSci.

Zasillal0
Ocenianie ksztattuj4ce jest wla6ciwe na ka:Zdym etapie ksztalcenia i w stosunku do kazdego ucmia,
niezaleimie od jego poziomu osi4gnig6.
Ocenianie ksztaltuj4ce mohna stosowa6 na wszystkich polach nauczania - pocz4wszy od nauczania
pocz4tkowego u2 do nauki navty2szej uczelni. Nauczyciel zauwu2a i docenia osi4gnigcia ucmi6w i
umo2liwia kazdemu znich osi4gnigcia na najwyZszym dostgpnym dla niego poziomie.
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