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Wnioski z ewaluacji

1. mgr Ewelina Stasik geografia 1L -

2. mgr Katarzyna Baca język angielski 2AG r,
2AG p,
2FG,
2CP, 2DP

W minionym półrocza wszystkie moje grupy były objęte innowacją. Nie stawiałam
ocen za kartkówki, klasówki i wypracowania. Nie dopytywałam ze słówek.
Uczniowie otrzymali dwie oceny: jedną za recytację wiersza (wybranego przez
siebie z trzech zaproponowanych), drugą za aktywność, którą wystawili sobie sami
(wypełniali ankietę, w której musieli uzasadnić propozycję swojej oceny - każdemu
uczniowi wstawiłam do dziennika  ocenę, którą sobie wystawił, z nikim nie
dyskutowałam). W jednej grupie wystawiłam niektórym uczniom trzecią ocenę za
prezentację multimedialną. Pierwszy raz odkąd zaczęłam pracować (od 16 lat), nie
wstawiłam plusów za aktywność. Odbyłam dużo rozmów z uczniami o
marchewkach i kijach, o tym, po co się uczą i dla kogo, i o tym, że błędy są dobre.
Prawie zawsze dawałam im szansę poprawiania swoich błędów (niestety nawyk
poprawiania jest we mnie bardzo silny, i nie zawsze dawałam radę nie poprawiać).
Co najbardziej mnie zaskoczyło:

- Większość uczniów przestała ściągać. Na początku wielu uczniów kopiowało
prace z internetu, przepisywało z klucza, który gdzieś się im udało zdobyć,
zdobyło maksymalną ilość punktów. Wtedy im tłumaczyłam, jak wiele
stracili, bo ich koledzy z klasy zrobili mnóstwo błędów i otrzymali ode mnie
dużo wskazówek, dzięki czemu te błędy poprawili sami i się nauczyli - poszli
krok dalej. A oni, przez to że spisali, nadal tkwią w tym samym miejscu. Po



takiej rozmowie, uczniowie ci przestawali ściągać. Zaczynali pisać prace na
30-60%, samodzielnie. Jest to dla mnie największy skarb tej innowacji.
Bardzo pomogło to, że wiedzieli, że nie będą mieli wystawionej oceny. Na
początku w to nie wierzyli, ale z czasem bardziej to do nich docierało.

- Większość uczniów pracowała, starała się, oddawała zadania, mimo, że nie
były na ocenę.

Według uczniów, zajęcia pomogły im rozwinąć w największym stopniu
następujące kompetencje i postawy:

● Ciekawość świata i wyobraźnia
● Nabycie umiejętności organizowania pracy własnej i innych
● Określanie priorytetów
● Rozwiązywanie problemów i myślenie krytyczne
● Ocena i analiza informacji
● Branie odpowiedzialności za powierzone zadania
● Radzenie sobie z emocjami
● Poczucie własnej wartości

(zakres kompetencji różni się trochę między klasami i uczniami)
Uczniowie stwierdzili, że na zajęciach często miały miejsce następujące
działania:

● Samodzielne poprawianie swoich błędów przy wsparciu nauczyciela
● Stosowanie przez nauczyciela oceniania przez docenianie
● Zachęcanie do autorefleksji
● Samodzielne poszukiwanie wiedzy z wykorzystaniem różnych źródeł
● Praca projektowa

Wypowiedzi moich uczniów o tym, co im się najbardziej w zajęciach podobało:
- Brak stresu spowodowanego oceną



- Dla mnie najbardziej przydatne były odejście od cyfrowego oceniania,
poszukiwanie wiedzy z wykorzystaniem źródeł

- Uczymy się dla siebie, a nie dla ocen, nie mamy na sobie presji czasowej
kartkówkami i sprawdzianami

- Bezstresowe popełnianie błędów i możliwość poprawienia ich
- Analiza samodzielna, wyciąganie własnych wniosków
- Mogliśmy się nauczyć odpowiedzialności za nasz wkład do zajęć oraz że

ocena to nie wszystko
- Podczas zajęć języka angielskiego w ogóle nie odczuwam stresu, jaki

odczuwam podczas innych zajęć. Czuje się pewnie. Taki model nauczania
moim zdaniem powinien funkcjonować na wszystkich przedmiotach, bo on
pokazuje, komu tak naprawdę zależy i kto rzeczywiście chce zdobywać
wiedzę, a nie ocenę.

- Możliwość dostrzeżenia swoich mocnych stron, ale także słabych, dzięki
czemu wiem nad czym muszę jeszcze popracować.

- Uczenie się na własnych błędach.
- Możliwość samodzielnej nauki, mała liczba ocen cyfrowych

Pomysły uczniów na ulepszenie innowacji (bardzo cenne uwagi):
- Problem tych zajęć moim zdaniem absolutnie nie leży po stronie nauczyciela.

Moim zdaniem do takiego systemu trzeba robić większą selekcję uczniów.
Niestety , wiem jak niektórzy podchodzą do tego a przed nauczycielem
potrafią sprawiać inne wrażenie. Bardzo lubię prace w grupach i parach.
Problem jest taki, że często nie mam tak naprawdę z kim jej wykonać, gdyż
niektórzy uczniowie chcą to robić po najniższej lini oporu.

- Trudno ocenić co bym ulepszyła patrząc na sytuację z COVID-19. Na pewno
chciałabym, by po powrocie do szkoły pracę grupowe - na lekcji i



pozalekcyjne - dalej się utrzymywały w tak przyjemny sposób. Może tylko
wolałabym mniej prac takich jak te z wierszem, ponieważ ich zamysł był
dobry (rozumienie tekstu, wyrażanie emocji itd.), jednak wykonanie było dla
mnie bardzo stresujące (recytowanie wiersza, nawet jeśli robiłam to tylko
przed kamerką).

- Myślę, że mogłaby być jedna ocena cyfrowa więcej, dwie to troszeczkę mało,
myślę, że zbyt mała liczba ocen może niektórych troszeczkę demotywować.

Za co powinny być wystawione oceny w formie cyfr?
- napisanie własnego wiersza
- Za jakieś kreatywne prace (najlepiej grupowe, by poczuć się pewniej w ich

przedstawianiu) jak, np. tworzenie dialogów, jakieś interesujące prezentacje
(hobby, podróże?).

To moje wnioski na przyszły semestr, już omówione i zaakceptowane przez
uczniów:

1. Nadal nie wystawiać ocen cyfrowych za  kartkówki, klasówki,
wypracowania, zadawać zadania, które każdy może zrobić po swojemu,
dawać możliwość uczenia się na własnych błędach.

2. Skoro w dzienniku elektronicznym nie będzie można wstawiać ocen
opisowych ani punktowych, wystawię w II semestrze uczniom cztery oceny
cyfrowe (jedną w lutym, drugą w marcu, trzecią w kwietniu i czwartą w
maju). Za tym argumentem stoi też fakt, że w każdej klasie jest jeden-trzech
uczniów, którym brakuje ocen cyfrowych.

1. do wyboru: projekt na zalecony lub wybrany przez siebie temat/ recytacja
wybranego przez siebie wiersza/ napisanie własnego wiersza i
wyrecytowanie go/ napisanie opowiadania/ napisanie i zaśpiewanie piosenki,



odegranie wybranej sceny z filmu/serialu/ przemówienie
2. prezentacja multimedialna - wypowiedź ucznia w wybranym przez niego

stylu na dowolny temat(praca grupowa lub indywidualna)
3. prezentacja ustna (praca grupowa lub indywidualna ) - slajdy z głównymi

myślami do omówienia
4. aktywność (samoocena)

Wszystkie ankiety uzupełnione przez uczniów, wraz z odpowiedziami, są do wglądu w
katalogu Ewaluacja_K.Baca na dysku współdzielonym “Innowacja 20)

3. mgr Joanna
Janas-Sajdak

język angielski 1CP,
2AP, 3B,
3C

W pierwszym półroczu roku 2020/2021 wszystkie grupy, w których prowadzę
zajęcia zostały objęte innowacją. Podstawę ewaluacji stanowi ankieta oraz rozmowa
z uczniami. Uczniowie mieli wystawione dwie oceny - we wszystkich grupach jedną
ocenę  za pracę na lekcji i aktywność zaproponowaną przez uczniów i
zweryfikowaną przez nauczyciela, w przypadku klas trzecich drugą ocenę stanowiła
średnia wszystkich napisanych kartkówek, w przypadku klas drugich projekt
indywidualny lub prezentacja. Uczniowie regularnie pisali testy i kartkówki
diagnostyczne sprawdzające stopień opanowania materiału i umiejętności a także
wypracowania, które nie były oceniane sumarycznie.
➢ Zdecydowana większość uczniów nie chciałaby powrotu do tradycyjnego

oceniania (tylko jeden spośród wszystkich uczniów, którzy wypełnili ankietę
stwierdził, że bez ocen nie czuje motywacji do pracy), mają poczucie, że brak
ciągłego oceniania sprawia, że nie stresują się na lekcji, a co za tym idzie,
więcej się uczą.

➢ Uczniowie doceniają możliwość uczenia się na błędach, informację zwrotną,
dzięki której wiedzą dokładnie, nad czym ewentualnie należy pracować,
bezpieczną atmosferę.



➢ Uczniowie chętnie piszą prace pisemne w celu sprawdzenia się. W trakcie
nauki zdalnej wyniki kartkówek i sprawdzianów wskazywały na fakt, że
pisali samodzielnie, nie ściągali, aby uzyskać wyższą ocenę.

➢ Na początku uczniowie wyrażali obawy, czy bez ocen będą wystarczająco
zmotywowani, ale już po miesiącu stwierdzili, że nie potrzebują takiej
zewnętrznej motywacji.

➢ Uczniowie cenią zadania projektowe bazujące na materiałach autentycznych,
które uznają za ciekawsze, bardziej przydatne w życiu.

➢ Uczniowie uważają, że dwie oceny wystawione w półroczu są dla nich
wystarczające, wspólnie ustalono, że w drugim półroczu oceniona zostanie
praca pisemna - wypracowanie oraz projekt grupowy (klasy 2) oraz duża
praca sprawdzająca opanowanie umiejętności sprawdzanych na maturze w
klasach trzecich.

Wnioski:

● należy jeszcze rozwijać umiejętność dokonywania ewaluacji własnych
działań, wyznaczania celów (niektórzy uczniowie nie widzą, kiedy i na co
mają wpływ, nie potrafią opisać, jakie umiejętności nabywali, zwłaszcza jeśli
nie są związane z tematem lekcji) poprzez pytanie uczniów o samodzielne
podsumowanie lekcji i inne formy samooceny

● bardzo przydatna byłaby możliwość wpisywania do dziennika wyników prac
diagnostycznych z wagą zero, aby na bieżąco informować uczniów i
rodziców o wynikach, zwłaszcza w trakcie nauki zdalnej, kiedy nie wszystkie
prace mogą być fizycznie zwrócone uczniowi.

Szczegółowe wyniki ankiety znajdują się do wglądu na dysku współdzielonym
Innowacja.



4. mgr Michalina
Malinowska

matematyka 1EP (roz)
Ze względu na to, że matematyka jest przedmiotem maturalnym innowację
zdecydowałam się wprowadzić w jednej klasie (1ep), w grupie o profilu
rozszerzonym. Moim głównym celem było (i nadal jest) stworzenie atmosfery, w
której uczniowie uczą się dla siebie, nie dla ocen. Z powodu przejścia na nauczanie
zdalne nie jestem w stanie do końca ocenić, czy został on spełniony. Część uczniów
bierze aktywny udział w lekcji i chętnie rozwiązuje zadania, nawet ze świadomością,
że nie zostaną za to nagrodzeni ocenami, część jednak odzywa się sporadycznie i
niestety podejrzewam, że po części wynika to z ich zniechęcenia nauką zdalną.

Jeżeli chodzi o sposób oceniania, to w tym semestrze wystawiłam dwie oceny – za
sprawdziany, które uczniowie pisali w ramach zaliczenia działu. Przed
sprawdzianem regularnie pisali kartkówki z mniejszych partii materiału, a punkty z
nich były dodawane do punktów ze sprawdzianu. W nadchodzącym semestrze mam
jednak zamiar ten system lekko skorygować (zwłaszcza, jeśli nadal będzie trwała
nauka zdalna) i jedna ocena zostanie wystawiona za przygotowany przez uczniów
projekt, druga za pracę własną nad zadaniami, trzecia za aktywność. Dopóki
nauczanie odbywa się w formie zdalnej nie mam zamiaru robić
kartkówek/sprawdzianów na ocenę, a jedynie po to, by uczniowie na bieżąco
kontrolowali poziom swojej wiedzy.

W celu ewaluacji projektu poprosiłam uczniów o wypełnienie ankiety dotyczącej ich
odczuć związanych z realizowaną innowacją. Dowiedziałam się z niej, że uczniowie
uznali, iż zajęcia pomogły im rozwinąć kompetencje związane z rozwiązywaniem
problemów i krytycznym myśleniem, braniem odpowiedzialności za powierzone
zadania, oraz wyrobieniem wytrwałości w realizacji celów mimo niepowodzeń.
Praktycznie wszystkim podobało się odejście od tradycyjnego sposobu oceniania, z



rozmów z uczniami wiem, że dawało im to „psychiczny luz”.

Wnioski:

- powinnam przygotowywać więcej ćwiczeń, które uczniowie będą rozwiązywać
samodzielnie – podczas nauki stacjonarnej to nie było problemem, bo uczniowie
pracowali w swoim tempie, głównie rozwiązując zadania w parach, jednak podczas
nauki zdalnej wydaje mi się to niezbyt realne do przeprowadzenia,

- przydatna byłaby możliwość wpisywania do dziennika ocen w formie punktowej z
wagą zero, aby zarówno uczniowie jak i ich rodzice mogli na bieżąco śledzić
postępy w nauce.

5. mgr Justyna Nowak chemia 1Ep, 2EP,
2CP

W tym semestrze innowacyjne ocenianie pierwotnie chciałam zaproponować
wszystkim klasom i grupom z rozszerzoną chemią oraz z klasami chętnymi do takiej
innowacji - przynajmniej jednej małej grupie i przynajmniej jednej licznej klasie.
Ostatecznie w innowację do 15 września weszłam z klasą 1ep i 2ep a pod koniec
września mimo pierwotnie braku zgody z mojej strony po pierwszych etapach
nowego sposobu pracy (uczniowie byli niechętni do prac w grupach, nie potrafili
samodzielnie poradzić sobie z podanymi zadaniami i wymagali, abym wielokrotnie
tłumaczyła im sposób postępowania na tablicy) - klasa 2cp również została
wciągnięta w innowację “Wstrzymać nauczycieli, ruszyć uczniów”. Grup
laboratorium ekologicznego nie zdecydowałam się wciągnąć ze względu na ich
opieszałe działania w projekcie na początku roku i nieodpowiednie nastawienie do
zajęć. Klasa 2DP natomiast po diagnozującym teście wstępnym, który nie był na
ocenę, a miał wskazać uczniom obszary do wypracowania, była w dużej mierze



oburzona, iż wskazuję im te obszary - traktowali to, że podkreślam to, że nic nie
umieją. Wiele osób uważało to za stratę czasu. Po próbach pracy w grupach nad
samodzielnym docieraniem do rozwiązań na podstawie podanego przykładu i bardzo
zróżnicowanych postawach wobec takiej pracy oraz roszczeniach części osób co do
wielokrotnego tłumaczenia zadań podobnego typu, a innych do przechodzenia do
trudniejszych maturalnych - uznałam, iż klasa ta nie jest gotowa do takiej
współpracy.
Ponieważ wprowadziłam innowację w klasach podstawowej chemii, to przyjęłam
system nieobciążający ucznia nadmiarem oceniania.
W klasie 1EP z 1 godz. tygodniowo - uczniowie zaliczali semestr pisząc kartkówki
lub sprawdzian końcowy (ocena z wagą 2) oraz rozwiązując w parach pracę w
trakcie zajęć lekcyjnych (ocena z wagą 1). Mogli też uzyskać dodatkowo ocenę z
aktywności, odpowiedzi lub kart pracy (praca własna).
W klasach 2EP i 2CP  uczniowie zaliczali poszczególne działy w I semestrze
wykonując różne aktywności (kartkówki, projekt grupowy), które zliczały im się do
dwóch obowiązkowych wg statutu ocen a ponadto mogli otrzymać ocenę za
wykonanie dodatkowych zadań w kartach pracy, odpowiedź, aktywność na lekcjach.

Po przeprowadzeniu ankiety ewaluacyjnej otrzymałam odpowiedzi:
W klasie 1EP- gr. podstawowej chemii (8 ankietowanych):

- większość grupy woli uczyć się bez presji, jaką daje ocena a wystarczy im
opis, co już opanowały a co jeszcze powinny opanować,

- praca na zajęciach z chemii sprawiała im większy kłopot, gdy były
wstawiane oceny - wszystkim osobom z grupy

- wykonywanie bieżącej pracy własnej sprawiało kłopot czasami większości
uczniów a nigdy nie sprawiło kłopotu - dwóm osobom

- większość osób nie stresowała się i nie  myślała o końcowym wyniku na
semestr, gdy ciągle jeszcze nie znała ocen bieżących, 2 osoby czasami, 1



osoba tak
- opisywanie uczniom zdobytych umiejętności było budujące i dodawało im

wiary w swoje siły lub czasami miało wpływ dla 62,5 % osób a  37,5% osób
nie przejmowała się tym

- wskazywanie słabych stron (czego jeszcze nie opanowali uczniowie)
mobilizowało mocno do pracy 1 osobę, czasami 62,5% grupy 5 osób , nie
mobilizowało 2 osób, a nikt nie odpowiedział, że się tym nie przejmował,

- większość uczniów w pytaniu otwartym o zmiany napisała, że nie chce nic
zmieniać odnośnie innowacji, 2 osoby nie zabrały głosu a jedna odniosła się
tylko do czasu zajęć (za krótki).

Wnioski: w drugim semestrze będę kontynuować naukę opartą na wprowadzaniu
porcjami wyjaśnień dla uczniów wymagając nadal pracy własnej i czasem pracy w
parach lub grupowej tak, aby uczniowie mogli kształtować cele zawarte w innowacji.
Aby zmieścić się terminowo z wystawieniem dwóch ocen do czasu wystawienia
ocen proponowanych, zorganizuję wcześniej pracę na oceny. Fragment działu
przełożę na okres po sprawdzianie, aby podsumowanie mogło odbyć się wcześniej.
W klasie 2EP - grupa podstawowej chemii:

- grupa w większości nie jest zdecydowana co do przewagi nauki bez presji
oceny, a dwie osoby nawet chciałyby wrócić do starego systemu, który lepiej
je mobilizował;

- większości osób praca na zajęciach z chemii sprawiała większy kłopot w
innowacji i zapewne chodzi tu o mobilizację, gdyż następne odpowiedzi
pokazują, że:

- wykonywanie bieżącej pracy własnej sprawiało kłopot czasami większości
uczniów a nigdy nie sprawiło kłopotu - dwóm osobom;

- większość osób nie stresowała się i nie  myślała o końcowym wyniku na
semestr, gdy ciągle jeszcze nie znała ocen bieżących, 1 osoba czasem,



- opisywanie uczniom zdobytych umiejętności było budujące i dodawało im
wiary w swoje siły lub czasami miało wpływ dla większości osób  a tylko dla
jednej nie miało znaczenia;

- wskazywanie czego jeszcze nie opanowali uczniowie ponad połowę uczniów
mobilizowało mocno do pracy, 1 osobę tak i jedną nie;

- uczniowie stwierdzili w 100%, że praca w grupach nie pomagała im w
zrozumieniu i nauczeniu się zagadnień, a trochę więcej niż połowa z nich
uważa, że przyczyniła się do rozwinięcia umiejętności współpracy i
umiejętności interpersonalnych;

- odnośnie zmian uczniowie albo się nie wypowiadali, jeden napisał, że nie
chce nic zmieniać i jeden, że chciałby uzyskiwać materiały dodatkowe
materiały lub filmiki do nauki w czasie wolnym polecane przeze mnie.

Wnioski:
- w drugim semestrze będę uczniów motywować wprowadzając na zajęciach

wstępy, które nie tylko ukażą metodę, ale tak, jak pod koniec semestru
najpierw pokażę uczniom praktyczne zastosowania tego, co omawiamy lub
ćwiczymy,

- będę częściej zadawać pytania o problemy dając uczniom małe porcje pracy
do wykonania - przykłady i zadania a nie od razu projekty - tę metodę
zostawię do eksploracji zagadnień łatwiejszych dla uczniów lub na czas, gdy
już się upewnię, że posiedli dobrze potrzebne umiejętności.

W klasie 2CP - większość (¾) uczniów woli naukę bez presji oceny
- 88% uczniów stwierdziło, że praca na chemii sprawiała im kłopot, gdy były

stawiane oceny
- tylko 1 uczniowi w klasie bieżąca praca własna sprawiała kłopot, dwóm

wcale a większości klasy czasami
- ¼ klasy nie przejmowała się wynikiem końcowym, ¼ obawiałą się



końcowego efektu w pracy w innowacji a połowa klasy czasami
- 63% ankietowanych stwierdziło, że opisywanie ich już zdobytych

umiejętności było budujące, 25%, że czasami
- wskazywanie w dalszej kolejności słabych stron mobilizowało połowę

uczniów, prawie ⅓ czasami a nie mobilizowało 17% - 4 osób, jedna osoba się
tym nie przejmowała (mogę zobaczyć, kto jest szczególnie zestresowany
takim działaniem)

- 83% osób praca w grupach pozwalała rozwinąć lub raczej pozwalała
umiejętności współpracy z kolegami z klasy, tylko dla 2 osób nie miała na to
wpływu

- 71% uczniów praca w grupach pomogła w zdobywaniu umiejętności z
chemii a prawie 13% nie oraz 17% raczej nie (zapewne te osoby wolą same
się uczyć)

- większość osób nic by nie zmieniło na lekcjach chemii, dwie osoby proszą o
więcej eksperymentów (to zależy od działu chemii niestety…), 3 osoby na 24
zasugerowało mi lepszą organizację, więc mam nad czym pracować w tej
licznej innowacyjnej klasie (liczy 30 osób - nie wszyscy wzięli udział w
ankiecie)
Wnioski na podstawie ankiety, obserwacji i rozmów z uczniami:
2CP to klasa otwarta na innowacyjną naukę głównie ze względu na system
bez ocen, natomiast jeśli chodzi o chęć samodzielnego dochodzenia do
informacji i tworzenia rozwiązań, to nie jest to już tak ulubiony aspekt u
uczniów tym eksperymencie. W delikatnym stopniowym wprowadzaniu
uczniów w tajniki wiedzy chemicznej wypracowałam sobie metodę
wstępnego, w której uczniowie wstępnie uczą się podstaw i muszą je zaliczyć
a następnie biorą udział w tworzeniu pracy grupowej, w której odkrywają
sposób funkcjonowania poznanych zależności w świecie rzeczywistym, w



tym - odkrywają zastosowania poznanych zagadnień oraz wyjaśniają procesy
lub sposób postępowania. W tej wspólnej pracy grupowej mobilizują się też
do współpracy i prężności, aby zlecone zadania wykonać w określonym
lekcyjnym czasie. Ze względu na takie pozytywne efekty - metodykę tę
zamierzam utrzymać skupiając się nad dopracowaniem szczegółów np.
odnośnie wcześniejszego podziału na grupy - aby prace grupowe przebiegały
sprawniej (tworzenie dokumentu do uzupełnienia składu grup na lekcję
poprzedzającą pracę grupową).
Innowacja, szczególnie w klasach drugich, wymusiła na uczniach lepsze
zrozumienie wagi systematyczności uczenia się, pozwala na kształcenie
umiejętności życiowo potrzebnych, zwraca uwagę uczniów na to.

6. mgr Justyna Jopek Psychologia i
coaching

2DG,
2DP, 1M

- Innowację w powyższych klasach oceniam pozytywnie, jednak system nauki
zdalnej utrudnia jej prowadzenie i aktywność uczniów.

- Widoczny jest podział klasy na osoby chętnie i aktywnie uczestniczące w
zajęciach oraz grupę, która nie zabiera głosu.

- Ocena semestralna opierała się na udziale uczniów w dyskusjach oraz pracy
w grupie, natomiast zrezygnowano ze sprawdzianów, prac domowych.
Uczniowie dostają możliwość przygotowania dodatkowych prac (np.nagranie
swojego zdania, podsumowania zajęć).

- Co semestr prowadzona jest ewaluacja zajęć, w której anonimowo uczniowie
mogą ocenić prowadzącego/przebieg zajęć, słabe strony lekcji oraz
zaproponować tematykę spotkań. Dzięki temu mają realny wpływ na rozwój
swoich zainteresowań.

- Duży problem stanowi motywacja niektórych uczniów, którzy najczęściej się
logują i nie uczestniczą w zajęciach, bądź ich prace są tworzone po najniższej
linii oporu. W przyszłym semestrze muszę zwrócić uwagę na tych uczniów.



Nie mniej jednak, zauważalna jest aktywizacja uczniów, którzy słabiej
radzili sobie do tej pory z materiałem bądź w warunkach stacjonarnych
wycofywali się z dyskusji/dodatkowych prac.

- Frekwencja na zajęciach we wszystkich klasach jest zawsze wysoka
(najczęściej brakuje 1 lub dwóch osób z przyczyn zdrowotnych).

- Duża część uczniów bierze udział w dodatkowych aktywnościach poza
lekcyjnych (webinary, szkolenia), nie otrzymując za to dodatkowych ocen
czy plusów, co może świadczyć o ich chęci rozwoju.

- Paradoksalnie wyrywkowe dopytywanie uczniów podczas dyskusji jest
pozytywnie oceniane przez nich (nawet tych z opiniami!) :)

7. mgr Alicja Marciniec język polski 1EP, 1M,
2DP,
2EP,
2CG

Ze strony uczniów sygnały są bardzo pozytywne.
Czują się mniej obciążeni presją ocen.
Zwracają uwagę na komfort nauki, mniejszy lęk przed odpowiedzią ustną.
W przypadku odpowiedzi pisemnej wiedzą, że mogą poprawić swoją pracę,
korzystając z informacji zwrotnych, które otrzymują ode mnie.
Błędy traktują jako szansę do poprawy, zdobycia nowej wiedzy, a nie jako porażkę.
Biorą odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy i budowanie kapitału na ocenę.
Należy zwrócić uwagę, iż kapitał, jaki budują na ocenę składa się z różnych
elementów. Zarówno osoby nieśmiałe, które słabiej wypadają w wypowiedzi na
forum klasy, jak i osoby, które nie mają z tym problemu - znajdą dla siebie
przestrzeń, aby zdobyć pozytywne informacje zwrotne.
Spowodowało to, że wielu uczniów nieśmiałych, do tej pory niewidzialnych w
procesie edukacji, ośmielili się i po pozytywnych informacjach zwrotnych -
odzywają się na forum!!!!! SUKCES!

Minusy:



- brak zaangażowania ze strony niektórych osób (choć same przyznały, że
nawet jakby były oceny “normalne”, to i tak różnie by to było….)

- zdarza się, iż po słowach “nie trzeba tego robić” - prace odsyła nieco ponad
połowa uczniów. Mam nadzieję, że fakt iż te osoby doskonale radzą sobie
później na zajęciach da sporo do myślenia reszcie.

Wnioski:
- Większy udział metody dyskusji na lekcjach j. polskiego.
- Wprowadzenie zadań dodatkowych, ale zaproponowanych wszystkim. Jako

dodatkowego ćwiczenia i możliwości zwolnienia z części materiału, który
zawierają przy nadchodzącej pracy syntetycznej.

- Odejście całkowicie od formy sprawdzianu.
- Na miejsce sprawdzianu chciałabym wprowadzić pracę syntetyczną

składającą się na podstawowe elementy egzaminacyjne: czytanie ze
zrozumieniem, zadania z literatury analiza i interpretacja, wypowiedź
dłuższa.

- Z racji dłuższego semestru minimalną liczbę przyjmuję 4 a nie 2. Do czasu
Wielkanocy 2 oceny i później również 2. Myślę, że pozwoli to wielu uczniom
zdobyć odpowiedni “kapitał” na uzyskanie ocen ich satysfakcjonujących.

- Zamierzam poprosić ich o samodzielną ocenę swojej pracy w całym roku
szkolnym - głównie dotyczącej pracy zdalnej.

8. mgr Katarzyna
Krzemińska

język hiszpański 3A, 3B,
3C, 2BP,
2CG,

Podobnie jak uczniowie, oceniam innowację bardzo pozytywnie. Uczniowie
sygnalizują, że pracują chętniej wiedząc że nie są oceniani. Nie boją się popełnić
błędu - traktują go jako okazję do nauki. Często sami wyszukują błędy w zdaniach,



2CP, 2FG potrafią je poprawić i wyjaśnić. Tym samym ćwiczą spostrzegawczość i umiejętność
argumentacji. Czują się odpowiedzialni za proces nauki, lepiej planują wykonywanie
zadań.
Plusy

- mniej stresu:  nie ma strachu przed złą oceną
- uczciwość: prace w większości są samodzielne,
- pozytywna atmosfera podczas lekcji
- możliwość zrealizowania części materiału w formie projektu
- odpowiedzialność: uczeń sam wystawia sobie ocenę za aktywność,

sumienność, odrabianie zadań domowych. Widzę, że bardzo im się to
podoba. Czują się docenieni i większość ocenia się niżej niż gdybym to ja
wystawiła tę ocenę

- feedback: uczeń otrzymuje informację zwrotną na każdej lekcji, czyli każdy
dokładnie wie jakie są jego mocne i słabe strony jeśli chodzi o hiszpański

Minusy
- niektórzy uczniowie wykorzystują brak oceniania i nie nadrabiają braków, na

które zwracam im uwagę
- pojedyncze osoby przestały odrabiać prace domowe, bo już nie wstawiam za

ich brak minusów
- te same osoby często nie są przygotowane do lekcji, lub z niej znikają
- podczas pracy w grupie lub parze nie wszystkie osoby są tak samo

zaangażowane
Moim zdaniem powyższe minusy wynikają w większości z  nauki zdalnej bez
obowiązku włączania kamer.

Wyniki anonimowej ankiety:



1. Poziom zaangażowania nauczyciela:
doskonały 48%, bardzo dobry 50%

2. O moim sukcesie świadczy mój rozwój a nie ocena
tak + zdecydowanie tak 93%

3. Udało mi się nawiązać dobrą relację z nauczycielem:
tak + zdecydowanie tak 74%

4. Podoba mi się odejście od oceniania cyfrowego na rzecz informacji
zwrotnej
tak + zdecydowanie tak 76%

5. na zajęciach pracuję uczciwie i nie boję się popełniać błędów:
tak + zdecydowanie tak 80%

Odpowiedzi uczniów na pytania otwarte (pisownia oryginalna):
Jakie aspekty zajęć były najbardziej przydatne i wartościowe?

- Nawet, jeśli ktoś nie radzi sobie z językami obcymi, to lekcje były
prowadzone w taki sposób, że mogliśmy odkryć ciekawą, inną kulturę.

samodzielne poszukiwanie informacji i poprawianie swoich błędów. Zrozumienie
swoich błędów.

- Poszerzanie wiedzy o kulturze i tradycjach Hiszpanów, których nie
wyczytalibyśmy w podręczniku oraz różnie formy prowadzenia zajęć, dzięki
czemu nigdy nie jest nudno.

- na pewno to że nauczyłam się zgłaszać i udzielać odpowiedzi z własnej woli
- Dostrzeganie błędów i poprawianie toku myślowego który do nich

doprowadził.
- Swobodna rozmowa z nauczycielem, wspólne rozwiązywanie zadań z

nauczycielem.



Jak byś ulepszył(a) te zajęcia?
- widac ogromna wiedzę i umiejętności w pracy z uczniami żałuję że nie

przykładam się na tyle na ile powinienem.
- więcej pytań skierowanych bezpośrednio do ucznia, np."XYC czy znasz

odpowiedź?", bo czasami ciężko zebrać się na odwagę by odezwać się
samemu.

- chciałabym pisać częściej dłuższe prace po hiszpańsku (np. opowiadać o
jakiejś sytuacji)

- bardzo fajne są zajęcia na których sami czegoś szukamy i pracujemy sami.
Moim zdaniem powinno być takich więcej

Co podobało Ci się najbardziej?
- Najbardziej podobały mi się oczywiście gry wszelkiego rodzaju, takie jak

domino czy bingo. Od pewnego czasu miałem problemy ze skupieniem się na
monotonnej nauce i przez to problemy z przyswajaniem informacji. Po paru
grach coś się "odblokowało" i zdecydowanie lepiej mi się uczyło nie tylko na
hiszpańskim, ale i innych przedmiotach. Zdecydowanie gry przełamują
monotonię szkoły i wprowadzają nowość, która ożywia uczniów.

- podobały mi się rzeczy w stylu wypełniania tabelek w excelu, kiedy był
temat o całkowitym opisie człowieka co pobudziło moją kreatywność.

- Bardzo mi się podobało poznawanie kultury i ciekawostek, pomaga mi to
lepiej "połączyć się" z językiem i zainteresować krajem.

- dziękuję, że pani dzieli się z nami swoją wiedza w tak ciekawy sposób,
hiszpański to chyba jedyna lekcja gdzie zawsze daje z siebie co najmniej
80% nawet mimo moich przeciętnych wyników



Wnioski: klasa 2CP jako jedyna nie poradziła sobie z innowacją. Tylko niektóre
osoby zrozumiały potrzebę przejęcia odpowiedzialności za proces nauki, większość
wykorzystuje brak minusów i ocen za prace domowe i nie przygotowuje się do
lekcji. Kilka prób wprowadzenia lekcji odwróconej w tej klasie zakończyło się
niepowodzeniem. Uczniowie w ogóle nie zalogowali się na lekcję lub byli
nieprzygotowani.  Dam im szansę jeszcze w drugim semestrze drugiej klasy. Jeśli
sytuacja nie poprawi się, w klasie trzeciej zrezygnuję w tej klasie z innowacji na
rzecz powrotu do klasycznego oceniania.
Pozostałe klasy radzą sobie dobrze. Uczniowie zgłaszają chęć kontynuowania pracy
indywidualnej z wykorzystaniem nowych technologii, chcieliby też pisać dłuższe
teksty i proszą, bym jeszcze częściej odpytywała ich podczas lekcji. Te komentarze
bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły.

9. mgr Jakub Skuta chemia 2EP Prowadziłem w tym semestrze innowacje tylko w jednej klasie, sami zdecydowali,
że chcą spróbować być oceniani w inny sposób. Innowacje rozpoczęliśmy od testu
diagnozującego ich poziom po pierwszej klasie, oczywiście nie na ocenę lecz w
celach informacyjnych uczniów. Pod koniec planuje zrobić raz jeszcze ten test by
pokazać im jak wiele się nauczyli. Uczniowie w ciągu roku napisali 5 krótkich
kartkówek, na których obecność nie była obowiązkowa. Utworzyłem dla każdego
ucznia osobny arkusz kalkulacyjny na Classroom, gdzie zapisywałem ilość punktów
oraz komentarz na temat jakie poczynił postępy w nauce, co potrafi, a nad czym
musi jeszcze popracować. Wspólnie ustaliliśmy próg 30% jako minimalny próg
zaliczenia przedmiotu. Na koniec semestru na dwóch godzinach pisali sprawdzian z
całego przerabianego materiału. Suma punktów z kartkówek i sprawdzianu
decydowało o końcowej ocenie.
Druga ocena była wystawiona na podstawie aktywności na lekcji, ilości wykonanych



zadań domowych (które nie były obowiązkowe) oraz ich zaangażowania w pracach
w grupach czy w trakcie doświadczeń (w stacjonarnym nauczaniu) ocena była
konsultowana z każdym uczniem.
Bardzo często podkreślane było na lekcjach, że błądzić, mylić się i udzielać złych
odpowiedzi nie jest niczym złym. Starałem się aby atmosfera na lekcji stwarzała pole
do zadawania pytań i do odpowiadania na pytania.
Co mnie zaskoczyło:
- brak stresu uczniów spowodowany obecnością ocen i ciągłego oceniania
- uczniowie sami kontrolowali swoją ilość punktów, jeśli ktoś odpuścił naukę w
pierwszej kartkówce widać wyraźną poprawę na drugiej
- odpowiedzialność za własne wyniki w nauce
- uczniowie mówili, że wreszcie mają wpływ na to jak są oceniani i to uczeń
decyduje czy walczy o wyższą oceną czy akceptuje niższą
- uczniowie ambitni chętniej oddawali zadania dodatkowe i aktywniej uczestniczyli
w zajęciach
- na lekcji panowała zdecydowanie luźniejsza atmosfera
- uczniowie zgodnie stwierdzili, że taki system bardziej im odpowiada od
klasycznego oceniania i zgodnie chcieli kontynuować innowacje w kolejnym
semestrze
- w rezultacie innowacji oceny były wyższe niż na pierwszym roku
- jeden uczeń postanowił dołączyć do grupy z chemii rozszerzonej, ponieważ dobrze
radził sobie na podstawie i zachęcony opinią pozostałych uczniów i chętniej dzięki
innowacji nadrobił zaległości i chętnie uczestniczył w lekcji. Oto wnioski na
przyszły semestr zaakceptowane przez uczniów

1. Nadal prowadzić kartkówki w ten sam sposób. Jednak to uczniowie decydują
kiedy będzie następna kartkówka i to oni decydują o terminie.

2. Z racji tego że, semestr drugi jest zdecydowanie dłuższy zdecydowaliśmy go



“podzielić na dwie części (od ferii do świąt wielkanocnych i od wielkanocy
do wakacji”

3. Kolejnym pomysłem jest przeprowadzenie projektów przez uczniów w
parach, gdzie będą oceniać się sami wzajemnie.

4. Aktywność - samoocena ucznia i uznanie dokumentacji jaką przedstawi w
ciągu roku

5. Zadania domowe - nieobowiązkowe
6. Zadania dodatkowe - dodatkowo punktowane
7. Brak odpowiedzi ustnej - wyeliminowanie jednego z najbardziej stresujących

elementów weryfikacji wiedzy, ponadto na chemii zupełnie zbędny i bardzo
czasochłonny

Wszystkie wnioski i uwagi na podstawie ankiety walidacyjnej - Ocena satysfakcji z
pracy nauczyciela - Ankieta stworzona w ramach stażu nauczycielskiego do
podsumowania pracy w pierwszym semestrze

10. mgr Karina Kozik język angielski 3A
W obecnym roku szkolnym wprowadziłam elementy innowacji, polegające m.in. na:

● zaangażowaniu uczniów w tworzenie procesu nauczania – wcześniejsze
przygotowywanie się do zajęć "odwrócona klasa" – uczniowie wstępnie
przygotowani z wcześniej zapowiedzianego tematu wykorzystują zajęcia na
praktyczne ćwiczenia i ugruntowanie umiejętności na bazie posiadanej już
wiedzy

● uwzględnienie cech osobowych ucznia - mocne i słabe strony – analiza pod
względem typów zadań maturalnych. Osoby o dominującym postrzeganiu



albo IDEI albo STRUKTURY zgodnie z np. modelem stylów myślenia FRIS.
Podział typów zadań maturalnych na: rozumienie ogólne lub analizę
szczegółów na bazie cech ucznia daje wskazówkę na jakich typach
zadań należy się skupić by trenować nie dominujący sposób
postrzegania czyli obszary wymagające ćwiczeń.

● wzięcie odpowiedzialności za proces nauczania przez ucznia – powtórzenie
tematów maturalnych rozdzielonych między uczniami, którzy prezentują
zagadnienia w formie projektów. Skutek – wzrost autonomii,
odpowiedzialności i aktywizacja, umiejętność planowania, wyboru i
przekazywania treści w przejrzystej formule.

● błędy traktowane jako kwestie do analizy

● ocenianie: ocena z możliwością poprawy + rozbudowana informacja zwrotna
(szczegółowe komentarze prac pisemnych i odpowiedzi)

● wprowadzanie informacji o bieżących wydarzeniach kulturalnych krajów
anglojęzycznych na podstawie autentycznych materiałów – praktyczne
zastosowanie umiejętności np w formie debaty na dany temat,

● efekty – wzrost motywacji wewnętrznej na podstawie wzrostu świadomości
"jeśli nie umiem to wiem jak się nauczyć i potrafię to zrobić", aktywna
obecność ucznia w analizie danego materiału.

Wnioski na podstawie obserwacji i informacji zwrotnej przekazanej przez
uczniów. Odbiór metod - albo negatywny – klasa 2 (w przypadku uczniów.



Którzy byliby bardziej zainteresowani biernym słuchaniem wykładu
nauczyciela) albo bardzo pozytywny – klasa 3 i uczniowie zainteresowani
postępami, wnioskowaniem i zaangażowaniem w dyskusje wymagające
większego zaangażowania. W tym drugim przypadku dla mnie to
doświadczenie bardzo satysfakcjonującej współpracy.

11. mgr Grażyna
Stanek-Czerny

język angielski 2CG Grupa zaawansowana klasy poznała inne metody pracy ( project, samodzielne
przygotowanie elementów lekcji, kartkówek interaktywnych oraz quizów,
przygotowanie słownika do danego tematu lekcji) oraz sposoby oceniania(
“zaakceptowanie” oceny, decyzja ucznia z jakiego zakresu materiału uczeń ma być
oceniony oraz o sposobie poprawy, samodzielne rozpoznanie błędów, ocenianie
koleżeńskie, nieobowiązkowe prace domowe) już w zeszłym roku szkolnym.
Atmosfera lekcji jest swobodna, uczniowie są otwarci i chętnie będą kontynuować
pracę z zastosowaniem wybranych metod, jednak zaznaczają potrzebę otrzymywania
większej ilości ocen.

Wnioski:
Wnioski wszystkich nauczycieli wskazują, że zarówno nauczyciele jak i uczniowie dostrzegają zalety innowacji, która pozwala uczniom przejąć
odpowiedzialność za proces uczenia się, mimo, że każdy nauczyciel wprowadzał ją w sposób uwzględniający swoją własną gotowość, jak
i gotowość uczniów. Wydaje się, że większość uczniów potrafi samodzielnie dbać o swój rozwój i chętniej angażuje się w aktywność na lekcji,
jeśli ma poczucie wpływu. Nawet jeśli nauczyciele nie zdecydowali się na ograniczenie oceniania, sama zmiana metod pracy sprawiła, że
uczniowie postrzegają lekcje jako bardziej atrakcyjne. Trzeba oczywiście pamiętać, że takie zmiany w podejściu do uczenia się w przypadku
niektórych uczniów zajdą szybciej niż w przypadku innych, dlatego warto kontynuować innowację. Warto umożliwić wpisanie wyników testów
i sprawdzianów diagnostycznych w postaci procentowej do dziennika, aby ułatwić rodzicom i uczniom monitorowanie bieżących postępów
dziecka.


