
Działanie innowacyjne  

1. Autor innowacji: Bożena Rakowska 

2. Nauczyciel wdrażający działanie innowacyjne– Bożena Rakowska 

3. Nazwa i rodzaj działania innowacyjnego: „Nie oceniam a doceniam” – innowacja 

organizacyjno–metodyczna. 

4. Uczestnicy działania innowacyjnego – uczniowie klasy „1a”  w roku szkolnym 

2018/2019, klasy „2a” w roku szkolnym 2019/2020 i „3a” w roku szkolnym 

2020/2021, rodzice i prawni opiekunowie uczniów klasy biorącej udział w działaniu 

innowacyjnym. 

5. Cel: Wspieranie rozwoju dziecka poprzez uwolnienie go od presji oceniania, 

porównywania i rywalizacji.  

6. Cele szczegółowe: 

• Rozpoznanie potencjału dziecka i jego zasobów. 

• Zindywidualizowanie ścieżki rozwoju. 

• Monitorowanie osiągnięć uczniów. 

• Przekazywanie dzieciom i ich rodzicom informacji zwrotnych, jako oceny 

bieżącej. 

• Wdrażanie samooceny i oceny koleżeńskiej jako formy informacji zwrotnej. 

7. Motywy wprowadzenia działania innowacyjnego: 

Wprowadzenie innowacji wynika z wieloletniej obserwacji wpływu oceny w postaci 

stopnia na zachowanie ucznia i jego proces uczenia się. Z moich obserwacji wynika, że 

dla wielu uczniów i ich rodziców to ocena stała się celem nauki a nie wiedza i 

umiejętności. U większości uczniów szczególnie w wieku 6-9 lat oceny wywołują stres, 

lęk i uczucie niepokoju. Oceny zapewniają ciągłą rywalizację i porównywanie uczniów 

przez ich samych jak i przez niektórych rodziców. Ocena nie mówi, co uczeń robi 

dobrze a co powinien poprawić i jak poprawić. Wreszcie ocena jest pewnego rodzaju 

etykietą przypiętą dziecku. Nauczyciel stawiając stopień zwykle ocenia pracę dziecka, 

ale dziecko oceniane stopniem utożsamia go z sobą a nie z pracą, którą wykonało. Na 

początku edukacji każde dziecko wkłada w swoją pracę wszystkie zdobyte dotychczas 

umiejętności. Jeśli zostaje ocenione nisko, traci zapał i odbiera komunikat – jestem 

gorsze. W konsekwencji traci wiarę we własne możliwości i ma niską samoocenę. 

Edukacja na początkowym etapie ma ogromne znaczenie dla późniejszej jego pracy w 



szkole i w życiu. To ten etap edukacji decyduje o wielu gałęziach życia osobistego 

dziecka i jego pracy zawodowej.  

8. Założenia działania innowacyjnego:  

Założeniem innowacji jest wyeliminowanie bodźców niesprzyjających uczeniu się, 

jakimi są oceny sumujące wyrażone stopniem lub innymi znaczkami, na rzecz 

informacji o osiągnięciach edukacyjnych, przekazywanych przez nauczyciela i innych 

uczniów z klasy (ocena rozwojowa). Każda działalność ucznia zakończona będzie 

informacją zwrotną ustną lub pisemną. Rodzice będą otrzymywali informację w postaci 

oceny kształtującej w dzienniku Librus.  

9. Przewidywane osiągnięcia: 

Uczeń chętnie i świadomie podejmuje działania uczestnicząc w procesie uczenia się. 

Staje się aktywnym, zmotywowanym ogniwem procesu uczenia. Chętnie przychodzi do 

szkoły. Nie boi się podejmować wyzwań związanych z nauką. Czuje, że nie on jest 

oceniany tylko jego praca, którą może poprawić i wie, jak ją poprawić. Dziecko zdolne 

otrzymuje komunikat jak ma postępować by rozwijać swoje talenty. Uczniowie 

wzajemnie sobie pomagają i korzystają z udzielanej pomocy. Pracują w zespołach ucząc 

się współpracy i planowania. Praca zespołowa przygotowuje ich do umiejętności 

aktywnego słuchania, podejmowania decyzji, tolerancji i kompromisu wobec 

pozostałych członków zespołu.  

10. Wiadomości i umiejętności uczniów będą monitorowane przez: 

✓ okresowe diagnozy i miesięczne sprawdziany wyznaczające kierunek dalszej 

pracy, 

✓ wypowiedzi ustne, 

✓ wykonywane ćwiczenia, 

✓ czytanie przygotowanych tekstów, 

✓ prace domowe, 

✓ małe projekty, 

✓ aktywność na lekcji, 

✓ działalność artystyczną, 

✓ aktywność ruchową. 

11. Monitorowanie osiągnięć uczniów: 

✓ daje dziecku informacje o tym, co już umie, nad czym musi popracować, jak 

daleko jest na drodze do osiągnięcia celu, 



✓ uwzględnia możliwości dziecka: nie wszyscy przecież w tym samym czasie są w 

stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym 

zakresie, 

✓ bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonanie 

jakiegoś zadania, 

✓ zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca, 

✓ nie pełni funkcji kary czy nagrody, 

✓ uwzględnia postęp, jaki dokonał się w dziecku. 

12. Sposoby ewaluacji: 

Informacja na temat wyników nauczania. 

Diagnoza poziomu emocjonalnego dzieci i atmosfery sprzyjającej uczeniu się. 

Opinia rodziców. 

13. Okres trwania działania innowacyjnego: rok szkolny 2018 – 2021 z nastawieniem 

na kontynuację. 

 


