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Zakres działania 

Inne obszary (określić jakie)  

Temat działania:  Procesowe wspomaganie szkoły przez CDN TWP. 

 Ocenianie Kształtujące szansą na skuteczne nauczanie.  

Cele działania: 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP w Wyszkowie realizowało cykl 
zajęć w ramach projektu „Od diagnozy do metamorfozy” prowadzonego 
w powiecie wyszkowskim  w roku szkolnym 2013/ 14.  Wspomaganiem 
objęto grupę nauczycieli Szkoły Podstawowej  nr 1 
im. Adama Mickiewicza w Wyszkowie. Celem projektu było 
podnoszenie osiągnięć uczniów, przygotowanie do uczenia się przez całe 
życie i wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez stosowanie przez 
nauczycieli oceniania kształtującego –oceniania pomagającego się uczyć. 

Uzyskane efekty: 
 
 
 
 
 
 
 

  
Zajęcia prowadził ekspert Eugeniusz Nowicki. Ocenianie kształtujące to 
metoda nauczania i oceniania pomagająca uczniowi uczyć się . 
Nauczyciel stosujący ocenianie kształtujące : 
1. Planuje proces nauczania i uczenia się. 
2. Określa cele i kryteria oceniania, przekazuje je uczniom i ściśle się   
    do nich stosuje. 
3. Przekazuje uczniom informację zwrotną na temat ich pracy   
    zawierającą cztery niezbędne elementy: 
    - co uczeń zrobił dobrze, 
    - co należy poprawić, 
    - jak należy poprawić, 
    - wskazówki, jak uczeń ma się daje rozwijać.  
 4. Uczy uczniów samooceny i oceny koleżeńskiej.  

 Stosując ocenianie kształtujące nauczyciel planuje, obserwuje proces 
uczenia się, analizuje i interpretuje uzyskane informacje o przebiegu 
procesu i jego wynikach, przekazuje uczniom informację zwrotną 
dotyczącą ich pracy i osiągnięć. Informacje te pomagają uczniowi uczyć 
się oraz pozwalają  mu być aktywnym i odpowiedzialnym uczestnikiem 
własnego procesu uczenia się.  



Wnioski z realizacji: 
 
 
 
 
 
 

 
W ramach projektu zapoznano nauczycieli z zasadami Ok, przygotowano 
do tworzenia scenariuszy lekcji oraz stosowania oceniania kształtującego 
na swoich lekcjach. Stworzono sztab Ok i grupy robocze z liderami                  
w celu  implementacji Ok w szkole od 1 września nowego roku 
szkolnego.  
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