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Jak efektywnie oceniać stopień 

osiągnięcia założonych efektów 

kształcenia przez studentów? 
 

(opis kursu) 
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 Opracowanie i prowadzenie kursu:  

 profesor Kristin K. Stang z California State 

University Fullerton w USA, specjalista w 

dziedzinie kształcenia nauczycieli oraz 

nauczania on-line i hybrydowego. 
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Format: 

 a) warsztaty metodyczne prowadzone 

przez prof. Kristin K. Stang (moduł 1 kursu)  

w dniu 16 października 2015 

 b) kontynuacja kursu za pośrednictwem 

platformy Moodle (moduły 2-5), od 19 

października do 31 grudnia 2015 
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Moduł 1: warsztaty metodyczne  

– dyskusja na temat kluczowych zagadnień 

(ocenianie kształtujące), aby w razie potrzeby 

można było odpowiednio zmodyfikować treści 

kursu,  

– przegląd materiałów szkoleniowych, 

– omówienie treści modułów oraz wymagań w 

ramach kursu on-line. 
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Ocenianie: podstawowe zasady 

 Linking Classroom Assessment with Student 

Learning (ETS 2003)  

- trafność 

- rzetelność 

- praktyczność 

- (różnorodność technik!)  

 



wa.amu.edu.pl 

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU 

Wydział Anglistyki 

Zadanie: 

•  Wybranie przynajmniej 2 nowych technik 

oceniania i wypróbowanie ich na zajęciach. 
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 Moduł 2: Formułowanie i stosowanie 

kryteriów dla skali ocen (rubrics) do 

przekazywania informacji zwrotnej i 

oceniania pracy studentów. 

 

Moduł 2: Formułowanie i stosowanie kryteriów dla skali ocen (rubrics) do przekazywania informacji zwrotnej i oceniania pracy studentów. 
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5 -Demonstrates complete understanding of the problem. All 

requirements of task are included in response. 

4 - Demonstrates considerable understanding of the problem. All 

requirements of task are included. 

3 - Demonstrates partial understanding of the problem. Most 

requirements of task are included. 

2 - Demonstrates little understanding of the problem. Many requirements 

of task are missing. 

1 - Demonstrates no understanding of the problem. 

0 - No response/task not attempted 
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1 2 3 4 Punkty 

Kryterium 1 opis opis 

 

opis 

 

opis 

 

Kryterium 2 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

Kryterium 3 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

Kryterium 4 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

opis 

 

suma =  X 
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Projektowanie skali ocen: 

- Analiza EK podlegających ocenie w zadaniu 

- Identyfikacja cech wymaganych odpowiedzi 

- Opracowanie deskryptorów dla bardzo dobrych i słabych 

odpowiedzi 

- Uzupełnienie skali opisami pozostałych poziomów 

- Zebranie przykładowych odpowiedzi odpowiadających 

poszczególnym ocenom 

- Ewentualna edycja opisów 
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Internetowe źródła pomagające w tworzeniu skal: 

• “Performance Assessment—Scoring” 

(http://www.pgcps.pg.k12.md.us/~elc/scoringtasks.html) 

• “Rubrics from the Staff Room for Ontario Teachers” 

(http://www.quadro.net/~ecoxon/Reporting/rubrics.htm) 

• “Rubistar Rubric Generator” (http://rubistar.4teachers.org/) 

• “Teacher Rubric Maker” (http://www.teach-

nology.com/web_tools/rubrics/) 

 

 

http://www.pgcps.pg.k12.md.us/~elc/scoringtasks.html
http://www.quadro.net/~ecoxon/Reporting/rubrics.htm
http://rubistar.4teachers.org/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
http://www.teach-nology.com/web_tools/rubrics/
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Zadanie: 

• Umieszczenie na forum dyskusyjnym krótkiego 

opisu doświadczenia związanego z testowaniem 

nowej techniki oceniania na zajęciach wraz z 

uwagami na temat reakcji studentów. 

• Komentarz do wypowiedzi przynajmniej jednego 

innego uczestnika kursu na ten temat. 
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Moduł 3: Krytyczne myślenie i ocenianie 

przez udzielanie informacji zwrotnej.  
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Cechy efektywnej informacji zwrotnej: 

 

 nastawiona 
na cel 

jasna 

konkretna 

możliwa do 
zastosowania 

szybka systematyczna 
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mniej 
nauczania 

więcej  

informacji 
zwrotnej 

lepsze wyniki 
w nauce 
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Zadanie: 

• Zaprojektowanie i umieszczenie na 

platformie Moodle kryteriów oceniania 

(rubric) jednego przykładowego zadania 

wykonywanego przez studentów. 
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 Moduł 4: Korzystanie z narzędzi platformy 

Moodle w celu udzielania informacji 

zwrotnych i oceniania pracy studentów 
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Zadanie: 

• Udział w dyskusji na forum: W jaki sposób 

można zmienić sposób podawania 

studentom informacji zwrotnej tak, aby nie 

była jedynie narzędziem oceniania, ale 

służyła również rozwojowi sprawności 

myślenia wyższego rzędu. 
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 Moduł 5: Metody oceniania a efekty 

kształcenia.  

- projektowanie kursu 

- profesjonalny rozwój kadry akademickiej 
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Zadanie: 

• Udział w dyskusji na forum: refleksje na 

temat analizy sylabusów pod kątem 

osiągnięcia zakładanych efektów 

kształcenia. Jakie zmiany zamierzamy 

wprowadzić w naszych sylabusach po 

kursie? 
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Efekt: 

- Wprowadzenie zmian w sylabusach na 

rok 2016/2017 


