
Dobra praktyka – formularz zgłoszeniowy 

Metryczka dobrej praktyki 
 

1. Nazwa szkoły/ 
placówki: 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi  
im. C.K. Norwida w Kielcach 

 
2. Powiat/gmina:  

kielecki/ Kielce  
3. Dyrektor szkoły:  

mgr Andrzej Zdeb 
 

4. Dane adresowe 
szkoły/ placówki:  
 

ul. Jagiellońska 4 
25-613 Kielce 

Tel. 41 
3676161 

Fax. 41 
3676919 

e-mail  
3lo@3lo.kielce.pl 

5. Autor zgłaszający 
dobrą praktykę: 

 
Justyna Kopycińska – doradca metodyczny języka angielskiego 

ŚCDN 
6. Ramy współpracy z 

ŚCDN:  
Nazwa wspólnego 

przedsięwzięcia, inicjatywy itp.: 
 

Nauczyciel konsultant ŚCDN – 
partner we współpracy: 

 
 

Charakterystyka dobrej praktyki  
 

 
7. 

 
Tytuł dobrej praktyki: 

 
Połączenie oceny koleżeńskiej i samooceny w podnoszeniu 
efektywności nauczania w zakresie maturalnej wypowiedzi 

pisemnej  
8. Przedmiot: język angielski (i inne języki obce) 

 
9. Poziom edukacyjny:  Szkoła ponadpodstawowa 

 
10. Cała szkoła/ klasa lub 

grupa: 
klasy szkoły ponadpodstawowej (poziom podstawowy i zwiększona 

ilość godzin języka obcego) 
 

11. Czas/okres realizacji 
zadania:  

Etap edukacyjny 

 
12. 

 
Cele dobrej praktyki 

 
o rozwijanie kompetencji językowych w zakresie pisania; 
o osiąganie lepszych wyników na egzaminie maturalnym; 
o zwiększenie motywacji uczniów do wzięcia odpowiedzialności za efekty nauczania; 
o praca w środowisku rówieśniczym – większa waga informacji zwrotnej uzyskanej od 

kolegi; 
o rozwijanie umiejętności współpracy w zespole oraz umiejętności krytycznego myślenia;   
o rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, dbałości o jasne formułowanie myśli;  
o zapewnienie uczniowi poczucia sukcesu, które rozbudza wiarę we własne możliwości 

oraz pozytywnie wpływa na proces uczenia się; 
o zmniejszenie poziomu stresu – uczenie się w środowisku rówieśniczym; 
o rozwijanie samodzielności i poczucia odpowiedzialności za wiedzę swoją i kolegów; 



o rozwijanie umiejętności poszukiwania i organizowania informacji; 
o aktywizacja ucznia do udziału w procesie oceny własnej pracy. 

 
13.  

Opis pomysłu: 
 

Każdy nauczyciel stara się w codziennej praktyce stosować metody, które uatrakcyjniają 
zajęcia oraz są skuteczne pod względem osiągania założonych celów dydaktycznych  
i wychowawczych. Nieodzownym elementem skutecznego kształcenia jest również jak 
najpełniejsze zaangażowanie ucznia w ten proces, więc każde działanie pobudzające jego 
motywację jest cenne. Wprowadzenie niżej opisanej metody ma na celu zachęcenie uczniów 
do wzięcia większej odpowiedzialności za proces uczenia się, aktywizowanie ich poprzez mniej 
popularne metody pracy, co z kolei pozwala na podnoszenie ich kompetencji językowej.  

Przedstawione działanie polega na łącznym zastosowaniu kilku składowych oceniania 
kształtującego, czyli informacji zwrotnej udzielanej uczniowi w drodze oceny koleżeńskiej  
i samooceny. Przeprowadzana przez uczniów analiza własnych wypowiedzi pisemnych 
pozwala im rozwijać umiejętność ich tworzenia, pomaga skupić się na elementach 
koniecznych do uwzględnienia przez zdającego w różnych rodzajach tekstów pisanych  
na egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym, rozszerzonym oraz dwujęzycznym. 
Wprowadzenie niniejszej metody do codziennej praktyki umożliwia uzyskiwanie widocznych 
efektów dydaktycznych również przez uczniów mniej zdolnych, ponieważ odpowiednio 
podana informacja zwrotna motywuje do dalszej pracy i poprawy. 
 
Opisaną metodę można zastosować nie tylko dla udzielania informacji zwrotnej związanej  
z tworzeniem przez uczniów egzaminacyjnych wypowiedzi pisemnych. Może być ona równie 
skuteczna w rozwijaniu innych sprawności językowych, w nauczaniu słownictwa oraz środków 
gramatyczno-leksykalnych. Po odpowiednim zaadaptowaniu, sprawdzi się także na poziomie 
szkoły podstawowej.  
 

14.  
Sposób realizacji: 

 
 

Nauczyciel tworzy tabelę zawierającą kryteria sukcesu do danej pracy pisemnej czy testu 
leksykalno-gramatycznego (przykład w załączeniu). Jest to lista elementów, które wpływają na 
ocenę jego egzaminacyjnej pracy. Kryteria te będą oczywiście znane uczniom, a nawet przy ich 
udziale opracowywane w trakcie lekcji powtórzeniowych. Ważne, by listę kryteriów 
dostosowywać do bieżących potrzeb i by skupiać się na konkretnych kwestiach, a nie jedynie 
zlecać napisanie tekstu na zadany temat. Kryteria mogą na przykład dotyczyć poznanych przez 
uczniów zasad i schematu pisania listu formalnego. Jeżeli pisząc nasi uczniowie stosują zbyt 
mało przymiotników, odpowiednią ich ilość (np.: 8) podajemy jako kryterium sukcesu. Jeżeli 
natomiast chcemy, by nasi uczniowie bardziej świadomie stosowali określone wyrażenia 
spajające części tekstu, ten wymóg również powinien się znaleźć na liście kryteriów.  

Gdy kryteria sukcesu są już ustalone, uczniowie przystępują do pisania danego tekstu.  

W przypadku zastosowania metody w analizie wypowiedzi pisemnej, po napisaniu tekstu, 
praca na lekcji będzie przebiegała w następujących etapach: 



• Każdy uczeń nich otrzymuje w formie tabeli kryteria sukcesu (załącznik); 
• W drodze losowania otrzymuje „do oceny” pod względem spełnienia każdego z kryteriów 

pracę kolegi lub koleżanki (autor pracy nie powinien siedzieć w tej samej ławce co osoba 
oceniająca); 

• Opcjonalnie, zanim uczniowie przystąpią do oceny spełnienia kryteriów sukcesu przez 
kolegę/ koleżankę (OCENA KOLEŻEŃSKA), mogą zasygnalizować przy każdym punkcie ze 
schematu oceniania, w jakim stopniu są gotowi sprawdzić otrzymaną pracę pod danym 
względem (SAMOOCENA) – pokazują w ten sposób z czym sami mają jeszcze trudności. 
Tę wymianę informacji można przeprowadzić przez umówione sygnały na ‘tak’ i na ‘nie’, 
na przykład przez podniesienie prawej czy lewej ręki lub kolorowe karty; 

• Uczniowie dokonują oceny koleżeńskiej według kryteriów, stawiając ‘+’ jeśli dane 
kryterium jest spełnione lub ‘-‘ jeżeli w pracy kolegi brak danego elementu; 

• Praca zostaje przekazana jej autorowi, który w drugiej rubryce tabeli sam (+/-) ocenia 
swoją pracę – ma tu możliwość skupienia się na poszczególnych kryteriach, co jest istotne, 
zwłaszcza jeżeli w ocenie koleżeńskiej otrzymał za nie minus; 

• Po zakończonej ocenie nauczyciel zbiera prace i przygotowuje swoją informację zwrotną; 
• Nauczyciel nagradza uczniów, których ocena koleżeńska była najbliższa informacji 

zwrotnej przekazanej przez nauczyciela; 
• Jeśli na danym etapie nauczania jest to istotne, nauczyciel dokonuje poprawy całościowej 

pracy, oznaczając błędy, kategoryzując je kolorystycznie oraz dokonując oceny 
sumarycznej. Oznaczanie błędów nie zawsze jest konieczne, ponieważ pisząc uczeń 
będzie się skupiał na realizacji otrzymanych wcześniej kryteriów i tylko ta część informacji 
zwrotnej będzie dla niego ważna i przynosząca zamierzony efekt w jego procesie uczenia 
się. Co oczywiste, ocenie powinny podlegać wyłącznie elementy zawarte w kryteriach 
sukcesu. Jeżeli jednak chcemy ocenić pracę całościowo, oznaczając i opisując błędy 
leksykalne czy gramatyczne, przed przystąpieniem do pisania uczniowie powinni dostać 
informację, że poprawność leksykalno-gramatyczna w danej pracy będzie kryterium 
sukcesu, czyli że będzie brana pod uwagę w ocenie. Taki schemat pracy pozwoli uczniom 
na doświadczanie poczucia sukcesu, które jest niezbędne w efektywnym przyswajaniu 
wiedzy. Po utrwaleniu danych kwestii dotyczących pisania, zmieniamy kryteria sukcesu 
na kolejne (na przykład dotyczące rozwijania bogactwa językowego), tak, by stopniowo 
tworzyć pożądaną formę pisemną. Dokonując modyfikacji dotyczących zakresu i rodzaju 
kryteriów poddawanych ocenie bierzemy oczywiście pod uwagę potrzeby i możliwości 
danej grupy uczniów. 

 
Podobny schemat działania można zastosować w analizie i ocenie prac leksykalno- 
gramatycznych, pamiętając by kryteria sukcesu były jasno sprecyzowane.  

15.  
Uzyskane efekty, w tym wartość dodana,  

możliwość wykorzystania sprawdzonych doświadczeń: 
 

Nasi uczniowie pracują z zastosowaniem atrakcyjnej metody, która daje doskonałe efekty 
nauczania poparte wynikami uczniów na egzaminie maturalnym. Uczeń w sposób systemowy 
przygotowany do pisania tekstu zna wymagania egzaminacyjne, wie za co będzie oceniony  
i wiedzę tę uwzględnia w swojej pracy. Nauczyciel nie jest już jedynym autorem sukcesów 
ucznia, ponieważ stymuluje u niego poczucie odpowiedzialności za własne umiejętności 
językowe. „Otwierając mu drogę” do wniosków z własnej pracy oraz poprawy przed 
otrzymaniem oceny sumującej, nauczyciel motywuje ucznia do większego zaangażowania  
w proces przyswajania wiedzy. 
Uczeń nabywa również niezwykle ważną społecznie umiejętność oceny siebie i innych.  
Podczas nauki nie ma nauczyciela, który będzie zapewniał informację zwrotną, gdyż w tym 



 


