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Lp. Prowadzący Przedmiot Klasa/
Klasy

Wnioski z ewaluacji

1. mgr Ewelina Stasik geografia 1L Zalety- minimalizacja stresu związanego z ocenianiem
Wady- nie wszyscy uczniowie angażują się  w proces uczenia się;
nauka zdalna utrudniała realizację założeń innowacji.

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

W drugim półroczu roku szkolnego innowacja kontynuowana była we wszystkich
grupach . Uczniowie mieli wpisywane cztery oceny. W tym półroczu podstawę do
wystawienia ocen w postaci cyfry stanowiły prace projektowe: m.in. wypowiedź
ustna na wybrany przez siebie temat w dowolnym stylu, napisanie lub
wyrecytowanie wiersza, napisanie opowiadania. Uczniowie pisali prace “Co
umiemy” oraz rozprawki i różnego rodzaju prace pisemne, ale były one oceniane
tylko w systemie punktowym, zawsze z dokładnym opisem nauczyciela na temat
tego, co poszło dobrze, a co jest do poprawy i nad czym trzeba popracować.
Uczniowie zawsze mieli możliwość samodzielnego poprawienia swoich błędów, po
wcześniejszym naprowadzeniu nauczyciela. Podstawą ewaluacji były ankiety i
rozmowy z uczniami. Większość uczniów uważa, że zajęcia pozwoliły im  w
znacznym stopniu rozwinąć następujące umiejętności: branie odpowiedzialności za
powierzone zadania, nabycie umiejętności organizowania pracy własnej i innych,
umiejętność uczenia się, uczciwość i odpowiedzialność, a także poczucie własnej
wartości. Większość uczniów stwierdziła, że podoba im się odejście od oceniania
cyfrowego na rzecz informacji zwrotnej, uzasadniając to faktem, że informacja
zwrotna bardziej motywuje do pracy, pozwala skupić się na konkretnych



trudnościach i dostrzegać to co już zostało opanowane. Większość uczniów
podkreślała, że brak presji związanej z ocenianiem sprawił, że na zajęciach czuli się
bezpieczniej, a dzięki temu dużo więcej się uczyli. Jedna osoba wyraziła zdanie, że
nie podoba jej się odejście od oceniania cyfrowego. Większość uczniów doceniła
możliwość wyboru tematyki projektów oraz odniesienia się do swoich pasji i
zainteresowań.
Wnioski na przyszłość.
Mam mieszane uczucia. Z jednej strony wydaje mi się, że oceniać cyfrowo
powinnam tylko testy i kartkówki, i że testy powinnam robić z podziałem na
umiejętności, żeby móc śledzić postęp ucznia w danym obszarze.
Z drugiej strony, większość uczniów jest zdania, że oceny cyfrowe otrzymane za
formy pracy, które uczniowie mieli w tym roku szkolnym odpowiada im i jest
według nich najlepsza.

3. mgr Joanna
Janas-Sajdak

język angielski 1CP, 2AP,
3B, 3C

W drugim półroczu roku szkolnego innowacja kontynuowana była we wszystkich
grupach . Uczniowie mieli wpisywane dwie lub trzy oceny. W tym półroczu
podstawę do wystawienia ocen stanowiły prace podsumowujące poszczególne
części materiału, w przypadku klas trzecich testy sprawdzające opanowanie zadań
maturalnych podsumowujące poszczególne działy, klasy drugie wypowiedzi ustne i
pisemne podsumowujące poszczególne działy.Podstawą ewaluacji były ankiety i
rozmowy z uczniami. Większość uczniów uważa, że zajęcia pozwoliły im  w
znacznym stopniu rozwinąć umiejętność rozwiązywania problemów i myślenia
krytyczne, efektywną komunikację ustną i pisemną, ciekawość świata i wyobraźnię,
branie odpowiedzialności za powierzone zadania, nabycie umiejętności
organizowania pracy własnej i innych, umiejętność uczenia się, uczciwość i
odpowiedzialność, a także poczucie własnej wartości. Większość uczniów



stwierdziła, że podoba im się odejście od oceniania cyfrowego na rzecz informacji
zwrotnej, uzasadniając to faktem, że informacja zwrotna bardziej motywuje do
pracy, pozwala skupić się na konkretnych trudnościach i dostrzegać to co już zostało
opanowane. Większość uczniów podkreślała, że brak presji związanej z ocenianiem
sprawił, że na zajęciach czuli się bezpieczniej, a dzięki temu dużo więcej się uczyli.
Jednocześnie około 60% uczniów w każdej klasie uważa, że zapis procentowy
wyników prac pomógłby uczniom lepiej monitorować postępy. Uczniowie doceniają
też formy pracy, które pozwalają im przyjmować odpowiedzialność, wyznaczać cele
i samodzielnie decydować o sposobie docierania do obranego celu - praca metodą
projektu, praca w grupach, parach. Należy wziąć pod uwagę, że pewne formy pracy,
jak praca w parach i praca w grupach były utrudnione ze względu na nauczanie
zdalne.
Jako nauczyciel mam poczucie, że wielu uczniów jest gotowych do przejęcia
odpowiedzialności za swój proces uczenia się, ale są też tacy, którzy będą
potrzebowali więcej czasu. Ocena końcoworoczna wyrażona cyfrą niestety wpływa
na ostateczne podejście wielu uczniów do oceniania i w tym kontekście mam
poczucie, że uwzględnienie większej ilości prac uczniów, na przykład w formie
procentowej/punktowej, jako podstawy oceny końcowej byłoby bardziej korzystne
dla uczniów i jednocześnie pozwoliłoby na bieżące informowanie zarówno uczniów
jak i rodziców o postępach uczniów. 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 oraz
pracować nad uświadamianiem uczniom, że adekwatna ocena w danym zakresie jest
tylko informacją zwrotną, wskazówką do dalszego rozwoju i nie powinna wpływać
na ich poczucie własnej wartości.



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 drugim semestrze wystawiłam trzy oceny –
za pracę dotyczącą procentów, która polegała na samodzielnym wymyślaniu zadań,
za zadania z działu potęg, pierwiastków i logarytmów i za samodzielną pracę w
domu. W każdym z trzech przypadków uczniowie mogli samodzielnie zdecydować,
ile zadań chcą zrobić i jaką ocenę uzyskać. Zrezygnowałam całkowicie ze
sprawdzianów i kartkówek, gdyż uznałam, że w formie zdalej te formy sprawdzania
wiedzy się nie sprawdzają.

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

-

6. mgr Justyna Jopek Psychologia i
coaching

2DG,
2DP, 1M

Innowacja prowadzona w powyższych klasach miała na celu przede wszystkim
zwiększenie motywacji uczniów do nauki i ich aktywizację. Ocena końcowa
składała się głównie z aktywności (zajęciowej i poza zajęciowej) i pracy
projektowej. Patrząc przez pryzmat zaangażowania - w większości przypadków
byłam w stanie wystawić pozytywne oceny, biorąc pod uwagę jedynie aktywność ze
względu na ich dużą ilość. Ponadto zaskoczyło mnie to, że uczniowie brali udział w
webinarach dodatkowych bądź samodzielnie proponowali wydarzenia, często w
godzinach pozalekcyjnych. Udział był zawsze potwierdzony znajomością
najistotniejszych  treści wykładowych/warsztatowych. W ankiecie ewaluacyjnej
uczniowie bardzo pozytywnie przyjęli innowację (wszyscy chcieliby kontynuacji).
Z zalet najczęściej wymieniali: zwiększenie swojej aktywności na zajęciach;



większe zrozumienie dla systemu oceniania, które skupia się na ich potencjale;
mniejszy lęk przed oceną nawet w przypadku popełnienia błędu; większe zaufanie
do prowadzącego.

W moim przypadku muszę się skoncentrować na:
- dopracowaniu kryteriów oceny aktywności (istnieje ograniczenie przez

średnią wyliczaną na DE);
- wprowadzeniu systemu punktowego oraz elementów mentoringu.

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

W drugim półroczu innowacja była prowadzona we wszystkich grupach. Uczniowie
otrzymali wymaganą minimalną ilość ocen, natomiast działań z informacją zwrotną
mieli dużo więcej. W drugim półroczu pojawiły się informatory maturalne - po ich
wspólnej analizie uczniowie zauważyli, że poziom trudności matury z j.polskiego na
poziomie podstawowym jest spory. Zwróciliśmy uwagę, że ćwiczenie umiejętności
bez ocen jest dobrą drogą do przygotowania się, do tego egzaminu. Bardzo pomaga
nam system punktowy - co jest informacją zwrotną dla ucznia na jakim poziomie
znajduje się jego wiedza i umiejętności w kontekście konkretnych wymagań
maturalnych. W trakcie zdalnej nauki znacznie utrudniona była praca w grupach,
uczniowie chcieliby na nowo uczestniczyć w takiej formie pracy. Uczniowie
zauważyli, że samo zaangażowanie nauczyciela nie jest wystarczające dla
osiągnięcia przez nich dobrego poziomu umiejętności.
Wnioski na przyszłość:
Rozplanowanie pracy na całe półrocze tak, aby uczniowie znali rozkład
przewidzianych na dany czas prac i zadań przygotowanych dla nich. Stosowanie
systemu punktowego jako jednej z form informacji zwrotnej dotyczącej prac
pisanych przez uczniów. Ćwiczenie samooceny i adekwatnego podsumowania
własnej pracy. Kształtowanie postawy autorefleksji dotyczącej wiedzy i



umiejętności.

8. mgr Katarzyna
Krzemińska

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

W drugim półroczu roku szkolnego innowacja kontynuowana była we wszystkich
grupach . Uczniowie otrzymali od 2 do 3 ocen;jedna z ocen została zaproponowana i
uzasadniona  przez ucznia.
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, potrafią je poprawić i wyjaśnić. Tym samym ćwiczą spostrzegawczość i
umiejętność argumentacji. Czują się odpowiedzialni za proces nauki, lepiej planują
wykonywanie zadań.
Niestety, tylko część uczniów zrozumiała  ideę innowacji. Pozostali  nie
przygotowują się do zajęć, nie noszą podręcznika, nie robią notatek, ani nie
uczestniczą aktywnie w lekcji twierdząc, że do pracy motywuje ich jedynie obawa
przed minusem lub oceną niedostateczną. Cześć uczniów, którzy w pierwszym
semestrze systematycznie pracowala, widząc postawę kolegów niezainteresowanych
nauką, poszla w ich ślady widząc, że zdobycie 2 pozytywnych ocen podczas nauki
zdalnej bez włączonych kamer przyjdzie im z łatwością.
W związku z powyższym rozważam kontynuowanie innowacji w roku szkolnym
2021/22



9. mgr inż Jakub Skuta chemia 2EP W drugim półroczu roku szkolnego innowacja kontynuowana była we wszystkich
grupach . Uczniowie mieli wpisywane dwie lub trzy oceny. Innowacja prowadzona
w powyższych klasach miała na celu przede wszystkim zwiększenie motywacji
uczniów do nauki i ich aktywizację.Uczniowie w ciągu roku napisali krótkie
kartkówki i dwa większe testy. 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. 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.
Innowacja skutkowała zmniejszeniem stresu spowodowaną ciągłym ocenianiem ich
wyników w nauce i obecności ocen. W dużej części uczniowie sami kontrolowali
swoją ilość punktów co motywowało ich do większej pracy oraz wzbudzało w nicj
odpowiedzialność za własne wyniki w nauce. Wielu uczniów podkreślało, że mają
realny wpływ na to jak są oceniani i sami decydują o próbie zdobycia wyższej
oceny. Niestety część uczniów uzyskując minimum punktów, dale nie podejmowali
próby poprawy wyników w nauce, akceptując niższą ocenę. Ponadto zauważalne
było, że ambitni uczniowie chętniej oddawali zadania dodatkowe i aktywniej
uczestniczyli w zajęciach. 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 lub takie same niż na
pierwszym roku i w pierwszym półroczu. W trakcie powrotu nauczyciel starał się by
uczniowie pracowali w grupach lub parach i zwracał na zajęciach szczególną uwagę
na integrację zespołu klasowego i doskonalenie umiejętności pracy w grupie i
zdolności interpersonalnych.

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

10. mgr Karina Kozik język angielski 3A
Innowacyjność polegała bardziej na metodach pracy: naturalna (natural approach),
indukcyjna (inductive/discovery teaching) , naturalna (lexical approach) niż na
limitowaniu liczby ocen.

Informacja zwrotna udzielana zawsze - mocne i słabe strony i drogi rozwoju z
uwzględnieniem osobistych cech przyswajania umiejętności i wiedzy przez ucznia.

Angażowanie 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.

Traktowanie błędów jako kwestii do analizy.

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



Cele:

Określanie priorytetów
Wzmacnianie poczucia własnej wartości
Branie współodpowiedzialności za proces nauki
Wzrost samoświadomości pt “ jak radzę sobie z trudnościami, gdzie się
znajduję i dokąd zmierzam”

Wniosek dot. nieoceniania cyfrowego - Uczniowie są oceniani wszędzie, jak my
wszyscy i stres ten trzeba oswajać. Raczej uczyć się go znosić niż usuwać. Przy
zaangażowaniu - ocena dla Ucznia jest jakby nagrodą i nie zauważam wad
dużej ilości ocen. Wadą jest “pojemność”oceny więc procenty wg mnie są
bardziej zasadne.

11. mgr Grażyna
Stanek-Czerny

język angielski 2CG W II półroczu na prośbę uczniów nie realizowano innowacji w zakresie
oceniania.


