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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  
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ZAPRASZA 
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, zainteresowanych nauczycieli  

                                                                            na 
WARSZTATY DOSKONALĄCE 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE – sposób na wspieranie ucznia 

 

w terminie 29 września 2016r. godz. 15:00-19:00  
(5 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna part   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.09.2016 r., na podstawie formularza zgłoszeniowego (do pobrania 
na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i stosowania oceniania 
kształtującego w szkole. Określenie celów i funkcji oceniania w polskim prawie oświatowym. Omówienie 
podstawowych elementów oceniania kształtującego i sposobów ich wykorzystania w praktyce szkolnej. 
Określenie roli i funkcji samooceny w kształtowaniu umiejętności kluczowych. 
Program: 
1.  Cele i funkcje oceniania w edukacji w polskim prawie oświatowym. Znaczenie oceniania 

 tworzeniu warunków sprzyjających uczeniu się. 
2.  Triada Edukacyjna – współczesny model nauczania/uczenia się. 
3.  Koncepcje oceniania kształtującego w szkołach. Strategie w ocenianiu kształtującym. 
4.  Ocenianie sumujące a ocenianie kształtujące. 
5.  Elementy oceniania kształtującego. 
6.  Cele sformułowane w języku ucznia. Taksonomia i operacjonalizacja celów. 
7.  Kryteria oceniania. Pytania kluczowe w OK. Budowanie pytań do uczniów. 
8.  Informacja zwrotna podstawą doskonalenia umiejętności. Budowanie informacji. 
9.  Istota samooceny ucznia i oceny koleżeńskiej w OK. Ocena nauczyciela. 
10. Formy i sposoby gromadzenia informacji o uczeniu się ucznia. 
11. Budowanie atmosfery uczenia się we współpracy z uczniami i rodzicami.  
Uczestnik: zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i stosowania oceniania kształtującego  
w szkole. Określi zasady pracy metodą OK w klasie i szkole, określi jaka wiedza o uczniu jest niezbędna  
w kontekście OK, zanalizuje i interpretuje istotę współczesnej triady edukacyjnej. 
Firma: Marta Kobza Akademia Twórczych Inspiracji CREATUS 
Trener prowadzący: Marta Kobza  
Trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne  
z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą i terapii pedagogicznej.  
Trener współpracujący z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3” oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie  
w ramach projektu „Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”  
i projektu o charakterze koncepcyjnym „Zwiększenia skuteczności działań pracowników systemu 
wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”. Lider zmian pracy  
z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula 
Dennisona. Specjalizuje się w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania  Neuro – 
Lingwistycznego.  

                                                                           
      Serdecznie zapraszamy  
                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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