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Rola oceniania kształtującego 

 

Ocenianie jest formą  procesu poznawczego i wymaga od nauczyciela podejmowania 

określonych decyzji. Jest to proces niezwykle  trudny zarówno dla nauczyciela jak i dla 

ucznia. Skutki oceniania mogą być ogromne: mogą zablokować dalszy rozwój młodego 

człowieka w wybranej dziedzinie, nawet na całe życie,  są źródłem negatywnych przekonań 

na temat własnych niedoskonałości lub ograniczeń. Ocenianie szkolne to inaczej wydawanie 

sądu na temat poszczególnych uczniów związane z oceną ich możliwości intelektualnych oraz 

umiejętności społecznych. Warto się zastanowić nad następującymi pytaniami:  

 Czy ocenianie w szkole jest niezbędne?  

 Czy ocenianie można potraktować jako podstawę procesu uczenia i uczenia się 

uczniów, a nie jako podsumowanie?   

 Czy to będzie dobrze czy źle,  jeśli pozbawiamy ocenianie klasyfikowania uczniów 

jako lepszych i gorszych i zaczniemy je wykorzystywać do budowania  ich 

zaangażowania oraz odpowiedzialności?  

Na te pytania jednoznacznie odpowiada Ocenianie Kształtujące ( OK ). Ocenianie powinno  

i może być jednym z narzędzi motywacji wewnętrznej uczniów. 

Ocenianie kształtujące polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie 

nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby: 

 nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, 

 uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.  

Ocenianie kształtujące "uczy, jak się uczyć" poprzez: 

 modyfikację procesu uczenia się i włączanie uczniów w kształtowanie tego procesu  

 przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny 

  zrozumienie przez uczniów tego, jak się uczą  

 pomaganie uczniom w wypracowaniu własnych strategii "uczenia się jak się uczyć" 

OK odwołuje się do dziesięciu elementarnych zasad: 

 jest ściśle powiązane z efektywnym planowaniem 

  skupia się na tym, w jaki sposób uczniowie się uczą 

 jest znaczące podczas przebiegu całego procesu dydaktycznego od planowania po 

ocenę osiągnięć  

 jest kluczową umiejętnością dydaktyczną 

 posiada oddziaływanie emocjonalne 

 wpływa na motywację ucznia 

 kieruje uwagę na kryteria sukcesu już na etapie planowania 

  przekazuje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki  

i w jaki sposób mogą się rozwijać 



  wspomaga samoocenę  

 odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć. 

Ocena kształtująca nie daje gotowych toków postępowania, wyzwala naturalną chęć 

poznania odpowiedzi w przestrzeni przyjaznej uczeniu (się). Podejście kształtujące jest 

postawą otwartości wobec ucznia, jak i też nauczyciela wobec siebie samego. Praca 

nauczyciela w modelu oceniania kształtującego znacznie zmienia się, odchodzi on od 

dominującej pozycji związanej z mówieniem do uczniów,  działa wspólnie z uczniami i dzieli 

się z nimi odpowiedzialnością za rezultaty swojego zaangażowania. Nauczyciel jest 

zmotywowany do nieustannych poszukiwań, do stosowania metod aktywizujących w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym. Praca w systemie oceniania kształtującego uczy 

plastyczności i pokory. 

Nauczyciele coraz chętniej sięgają po ocenianie kształtujące w kategoriach działań, które  

mają na celu pomóc uczniowi się uczyć. W podstawach teoretycznych i ich realizacjach 

praktycznych podkreśla się sześć głównych założeń:  

 potrzeba wytworzenia zachęcającej do interakcji kultury pracy w klasie 

 ustalenie celów uczenia oraz śledzenie ich realizacji w postępach poszczególnych 

uczniów 

 indywidualizacja nauczania, różnorodność metod nauczania 

 wykorzystanie różnorodnych podejść do oceniania rozumienia/wiedzy uczniów 

 udzielanie informacji zwrotnej 

 aktywne angażowanie uczniów w proces uczenia się. 

Należy pamiętać, że w podejściu kształtującym waga procesu uczenia się i oceniania jest 

istotniejsza od roli poszczególnej oceny. Odchodząc od tradycyjnego modelu nauczania, czyli  

od szkoły uczenia i nauczania, przechodzi się  do szkoły uczenia się uczniów. Uczeń  

przejmuje odpowiedzialność  za proces własnego uczenia się, ma na niego ogromny  wpływ   

i decyzje. Sprzyja  temu odwoływanie się do ich wiedzy i doświadczeń, wspólne ustalanie 

kryteriów sukcesu, określenie celów językiem uczniów  oraz stwarzanie sytuacji do 

dokonywania samooceny czy oceny koleżeńskiej.  

Nacobezu to kryteria oceny sformułowane w języku uczniów, które powinny być 

przedstawione na początku lekcji, ponieważ pokazują nie tylko, co nauczyciel może 

sprawdzać (na co będzie zwracał uwagę), ale również czego się nauczyć może sam uczeń i po 

czym pozna, że już to umie. Nacobezu powinno być wyznaczane w oparciu o cele lekcji  

i powinno określać konkretne kryteria oceniania. Konsekwencją stosowania kryteriów jest 

sytuacja, w której uczeń zaczyna bardziej skupiać się na uczeniu, a odkrywanie świata 

zaczyna sprawiać mu przyjemność. 

Kryteria oceniania mogą być ustalane nie tylko przed lekcją, ale też przed sprawdzianem czy 

pracą domową. Określenie tego, co będzie ocenianie na sprawdzianie czy w pracy domowej, 

ułatwia bardzo pracę uczniowi i nauczycielowi.  

W efekcie uczeń:  

 czuje się bezpiecznie ponieważ wie, że nauczyciel nie zaskoczy go dodatkowym 

kryterium oceny;  

 stara się zwracać uwagę na to, co nauczyciel będzie oceniał w jego pracy;  



 wie, co powinno się znaleźć w jego pracy; 

 jest zainteresowany informacją zwrotną czyli późniejszym komentarzem nauczyciela 

do jego pracy, gdyż wie, co nauczyciel oceniał. 

 

Nauczyciel z kolei: 

 zastanawia się i analizuje sens zadań zadawanych uczniom na sprawdzianie lub jako 

pracę domową;  

  dostosowuje zadania na sprawdzianie do wcześniej podanych uczniom „nacobezu” do 

lekcji;  

  w czasie sprawdzania prac uczniowskich skupia się tylko na tym, co zapowiedział;  

 ma mniej skarg uczniów dotyczących oceny prac. 

Ważnym elementem współpracy nauczyciela z uczniem w ramach oceniania kształtującego 

jest informacja zwrotna. Może być w postaci komentarza pisemnego lub ustnego  do pracy 

ucznia. Istotna jest jakość komentarza. Ma ona pomóc uczniowi poprawić pracę i zaplanować 

dalszą naukę. Nie powinno się łączyć  informacji zwrotnej ze stopniami. 

Pojęcie „informacja zwrotna” jest używane na dwa sposoby:  

 jako jedno z narzędzi doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela (celowe  

i systematyczne badanie opinii uczniów co do jakości zajęć, metod pracy itp.),  

 jako sposób wspierania ucznia w bezpośredniej rozmowie (aktywne słuchanie 

wypowiedzi ucznia związanych z jego funkcjonowaniem), przekazywanie mu 

odpowiednio sformułowanych wypowiedzi na temat jego osiągnięć, możliwości  

i potrzeb.  

Jaka jest rola informacji zwrotnej? 

W relacji nauczyciel-uczeń funkcja informacji zwrotnej w szkole to głównie forma:  

 zaakceptowania i potwierdzenia wysiłku ucznia związanego ze zdobywaniem 

i wykorzystywaniem wiedzy, sposobem uczenia się itp., 

 akceptowania tych zachowań ucznia, które w sposób pozytywny sprzyjają jego 

rozwojowi oraz funkcjonowaniu w szkole, 

  wskazania uczniowi, co jeszcze powinien zrobić, aby osiągnąć lepsze wyniki, jak i co 

zmienić w swoim sposobie nauki, 

  korygowania tych zachowań, które nie sprzyjają rozwojowi oraz funkcjonowaniu 

ucznia w szkole i które są nie do zaakceptowania. 

Konstruktywna informacja zwrotna: 

 rozwija  potencjał ucznia,  

 wpływa na utrzymanie i poprawę wyników (im szybciej uczeń dowie się w jakim 

stopniu dobrze pracuje, tym mniejsze zmiany będzie musiał później wprowadzić  

i mniej błędów popełni w przyszłości),  

 odgrywa kluczową rolę w ukierunkowaniu ucznia na rozwiązania konkretnego 

problemu, pomaga w znalezieniu własnego sposobu rozwiązania go,  



 umożliwia zdobywanie nowych kompetencji (dzięki niej uczeń  dowiaduje się, jakie 

poczynił postępy oraz nad czym jeszcze powinien pracować),  

 oddziaływuje na rozwój umiejętności pracy zespołowej,  

 zwiększa morale, motywację i zaangażowanie. 

Zaprzeczeniem informacji zwrotnej mogą być aktywności, których koniecznie należy  unikać. 

Są to na przykład: 

 porównywanie z innymi osobami,  

 używanie pojęć typu: „nigdy”, „zawsze”, 

 wzmacnianie słów negatywnym grymasem lub gestem może tylko wzmocnić jej 

negatywny odbiór, 

 wielokrotne powtarzanie tego samego zarzutu lub oceny,  

 dopytywanie się,  domyślanie na głos przyczyn krytykowanych efektów, postaw 

czy zachowań,  

 stosowanie złośliwości bądź sarkazmu.  

Ważną rolę odgrywa przygotowanie klasy, w której będzie stosowane OK. Kultura klasy 

szkolnej musi ulec zmianie, tak by:  

 nauczyciel przygotowywał lekcje nie poprzez planowanie, co uczniowie w trakcie 

lekcji będą robić, a poprzez planowanie, czego uczniowie w trakcie lekcji się nauczą, 

 uczniowie na lekcjach czuli się bezpiecznie i wierzyli w swoje możliwości,  

 nauczyciel unikał pytania tylko tych uczniów, którzy ciągle zgłaszają się do 

odpowiedzi,  

 nauczyciel wydłużał czas oczekiwania na odpowiedź, po zadanym uczniom pytaniu,  

 uczniowie mogli odnosić sukcesy, pomimo różnic w stylach uczenia się i zachowań 

wyniesionych ze środowiska domowego.  

W myśl idei Alberta Einsteina, który twierdził, że: „nauka w szkołach powinna być 

prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie ciężki obowiązek” 

zmienia się system nauczania. Ocenianie kształtujące  zmienia relacje pomiędzy nauczycielem 

a uczniami. Zachęca do otwartości, inspiruje nauczyciela i ucznia.   
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