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W naszej szkole uczniowie uczą się 
świadomie . Elementy oceniania 
kształtującego sposobem na poprawę 
efektywności nauczania.  
Teresa Lechocińska – Ciupa   
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mielcu 
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Presentation Notes
Jestem absolwentką SPLO rocznik 2012
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http://www.collegium.edu.pl/
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Presenter
Presentation Notes
Zespół szkół nr 2 w Mielcu składa się z: Szkoły Podstawowej nr 13 – 10 oddziałów -249 uczniów oraz Gimnazjum nr 4 – 11 odziałów – 308 uczniów

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Po co zmiana? 
• Wyniki ze sprawdzianu i egzaminów (7 stanin p- 

średni) spadek o 1 stanin w porównaniu do 2011/2012 
• Spektakularny sukces - II miejsce w województwie. 
• Nieskuteczna informacja zwrotna do ucznia w ramach 

oceniania bieżącego, w szczególności wspierającego. 
• Brak konsekwencji w stosowaniu kryteriów oceniania  

i przedstawiania wymagań ucznia. 
• Uczniowie nie zawsze wiedzą, czym naprawdę 

zajmować się będą na lekcji. 
• Dobra współpraca nauczycieli  w zespołach 

przedmiotowych i zadaniowych okolicznościowych. 
 

Presenter
Presentation Notes
Na początku nie chcieliśmy żadnej zmiany – przecież jest dobrze. Po każdym zjeździe SPLO informowałam nauczycieli o OK. Przeszliśmy szkolenie RP, przedstawiłam film Sugaty Mitry i jego eksperyment  z Internetem, który nauczyciele obejrzeli z wielkim zainteresowaniem.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Jaka zmiana? 

1.Uczniowie muszą znać cele lekcji - podane w języku 
ucznia. 
 

2.Wdrożyć efektywny sposób udzielania informacji 
zwrotnej do ucznia i rodzica zachowując proporcje 
między ocenianiem sumującym i wspierającym. 
 

3.Wdrożyć elementy oceniania kształtującego: 
formułowanie przed sprawdzianami  „nacobezu”. 
 

4.Zwrócić większą uwagę na pracę z uczniem słabszym. 
 

Presenter
Presentation Notes
Burza mózgów – a może nie jest tak dobrze? Zapisałam 12 nauczycieli do N@I na OK..

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Wybrane klasy IV sp, II gimnazjum 

Uczniowie z klasy IV b szkoły  
podstawowej 

Uczniowie z klasy II a Gimnazjum 

Presenter
Presentation Notes
Dlaczego te klasy? Najsłabsza klasa w gimnazjum i klasa zaczynająca kolejny etap nauki w szkole podstawowej.  Nauczyciele uczący się w N@i to nauczyciele uczący właśnie w tych wybranych klasach

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Cele lekcji na lekcji języka polskiego w klasie IV 

Presenter
Presentation Notes
Zaczynamy wprowadzać elementy OK.. Podanie celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia oraz sprawdzenie czy cel został osiągnięty.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Cele  lekcji i nacobezu  w zeszytach uczniowskich 

Presenter
Presentation Notes
„Nacobezu”  wzbudziło najwięcej emocji wśród uczniów i nauczycieli.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Jak szybko pozyskać informację zwrotna? 

Presenter
Presentation Notes
Dzięki zastosowaniu metodników można bardzo szybko otrzymać informacje zwrotną od uczniów.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Samoocena i ocena koleżeńska 

Presenter
Presentation Notes
Uczniowie bardzo polubili ocenę koleżeńską. Często byli w swoich ocenach bardziej krytyczni niż nauczyciele.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Co myślą uczniowie? 
 

     
„…nauczanie kształtujące bardzo pomaga mi  

w nauce, ponieważ dzięki temu zdobywam 
dobre oceny, rozumiem lekcje i chętnie 
odpowiadam na pytania. Najbardziej podobają 
mi się metodniki, które służą do przekazywania 
nauczycielowi informacji….” 

Presenter
Presentation Notes
Uczniowie byli zadowoleni z wprowadzenia OK..

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Co myślą rodzice ? 

    „Nacobezu bardzo pomogło Natalii w przygotowaniu się 
do sprawdzianu. Natalia z mniejszym stresem 
podchodziła do sprawdzianu. Wiedziała jak i dokładnie  
z czego ma się przygotować. Jest to bardzo dobra forma 
przygotowanie się dziecka do sprawdzianu. Informacja 
zwrotna daje nam rodzicom i córce jasność jakie błędy 
popełnia i nad czym ma jeszcze popracować” 
 

Presenter
Presentation Notes
Rodzice byli bardzo zainteresowani OK., sami tez pisali informację zwrotna do nauczycieli.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


„Widzę, że Mikołaj robi postępy, bardziej się 
stara, odrabia lekcję rozumiejąc co pisze  
i się uczy. Metoda nauczania, która szkoła 
wprowadziła przynosi efekty u mojego syna.” 
  
 
„Uważam, że mojej córce Patrycji kryteria 
nacobezu pomogły osiągnąć dobry wynik  
z kartkówki”. 

Co myślą rodzice ? 

Presenter
Presentation Notes
Opinie rodziców – bardzo pozytywne.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Wizyta partnerska w zaprzyjaźnionej szkole  SP 11  

Presenter
Presentation Notes
Bardzo ważny, zwłaszcza w trudniejszych chwilach, był kontakt z zaprzyjaźnioną dyrektorką z SP11 w Mielcu paniom Bogusią Czarny. Wzajemna wymiana doświadczeń, wspieranie się w chwilach trudniejszym było dla mnie bezcenne.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Nauczyciele? Dyrektor? 

    Ula: Udział w NAI w naszej szkole już pozostawił ślad, 
ponieważ pani dyrektor bardzo mocno zaangażowała 
się w istotę OK. Jako „krytyczny przyjaciel” obserwuje 
lekcje. Kilkakrotnie zaciągała naszej opinii na temat 
OK. Jako wprowadzający ocenianie kształtujące 
byliśmy pytani o jego zalety i ewentualne wady. Cały 
zespół uczący w naszej szkole był mocno 
zainteresowany OK. Na ostatniej RP podjęliśmy się 
wprowadzenia elementów oceniania kształtującego  
w następnym roku szkolnym 2014/2015. 

      

Presenter
Presentation Notes
Zmianę zawsze należy zaczynać od siebie. Największa zmiana zaszła we mnie – na początku też byłam sceptycznie nastawiona do OK.  Powoli , małymi krokami sama siebie i moich nauczycieli zachęcałam, a czasem też i narzucałam konieczność wprowadzenia OK . Największa zmiana zaszła we mnie.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


Presenter
Presentation Notes
Zadowoleni uczniowie. Zadowoleni rodzice, troszkę mniej nauczyciele (chociaż widzą już efekty). Elementy OK. wprowadzamy w dwóch szkołach, na wszystkich lekcjach, przez wszystkich nauczycieli.

http://www.oskko.edu.pl/
http://www.collegium.edu.pl/


 

Kontakt: Teresa Lechocińska - Ciupa 
               dyrektor@gim4.mielec.pl 
 

Dziękuję za uwagę! 

Zapraszamy na www.lideroswiaty.pl 

Presenter
Presentation Notes
Dziękuję wszystkim, z którymi spotkałam się na SPLO – życzliwość, wspaniała atmosfera i kolejna wspaniała przygoda. 
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