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WSTĘP 

 Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnej (feedbacku) stanowi 

niezbędny element skutecznej komunikacji, edukacji, a tym samym procesu 

nauczania i uczenia się języków obcych. 

Dokumenty polskiego systemu oświaty zapisują udzielanie informacji 

zwrotnej, zwykle w odniesieniu do oceniania kształtującego jako istotny, 

wymagany prawem element procesu nauczania. Ustawa o systemie oświaty 

(1991, s. 17) wskazuje na następujące cele oceniania osiągnięć edukacyjnych  

i zachowania ucznia: 

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; 

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi 

informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach  

i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

Natomiast Rozporządzenie MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (2015, s. 3)  

zaznacza, że: 

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy 

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach 

edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń 

robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
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Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla języków obcych w szkole 

podstawowej wskazuje na skuteczne porozumiewanie się, zarówno w mowie, jak 

i w piśmie, jako nadrzędny cel edukacji językowej. Warunki i sposób realizacji 

podstawy dla języka obcego w kl. IV-VIII SP obejmują następujące zapisy (2017,  

s. 25): 

[7] przeprowadzanie „na bieżąco” nieformalnej oraz formalnej diagnozy 

oraz systematyczne przekazywanie uczniowi i jego rodzicom – w sposób 

zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat 

poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie poszczególnych 

umiejętności językowych; 

[8] zachęcanie uczniów do samooceny własnej pracy i stosowania różnych 

technik służących uczeniu się. 

Powyższe oczekiwania dotyczące warunków i sposobu realizacji znajdują się już  

w podstawie programowej dla edukacji wczesnoszkolnej. Już najmłodsi 

uczniowie szkół podstawowych potrzebują informacji zwrotnej, aby wykorzystać 

ją do rozwijania kompetencji językowych – procesu, który powinien przebiegać 

coraz bardziej świadomie, czemu sprzyja ocenianie własnej pracy i aktywne 

stosowanie strategii uczenia się. 

Jedną z pierwszych publikacji, w których pojawiło się pojęcie ocenianie 

kształtujące jest podręcznik na temat kształtującej i sumującej ewaluacji 

osiągnięć uczniów (Bloom i in., 1971). Autorzy wskazali na konieczność 

uwzględnienia kształtującego aspektu oceniania, z wykorzystaniem informacji 

zwrotnej, jako sposobu bieżącego poprawiania pracy uczniów. Epizody oceny 

kształtującej powinny być wplecione w kolejne fazy nauczania. Takie podejście 

postawiło proces oceniania pracy uczniów w nowym świetle – nie tylko jako 

proces sumujący, zamykający, informujący uczniów o postępach lub ich braku, 

ale raczej jako proces formujący, rozwojowy, angażujący ucznia w aktywną pracę 

nad własnymi postępami (Komorowska, 2002). 
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CEL PUBLIKACJI 

 Publikacja zaprezentuje nowoczesne podejście oraz sposoby, techniki  

i narzędzia udzielania uczniom i uzyskiwania od nich kształtującej informacji 

zwrotnej w procesie realizacji założeń podstawy programowej dla języka obcego 

na poziomie szkoły podstawowej, kl. IV-VIII. Komunikowanie się w językach 

obcych należy do kluczowych kompetencji, a informacja zwrotna to niezbędny 

element skutecznej komunikacji. Umiejętne zarządzanie informacją zwrotną 

przez nauczyciela jest jednym z głównych czynników warunkujących efektywność 

edukacji językowej. 

Publikacja składa się z dwóch głównych części: (1) omówienie 

najnowszych tendencji i koncepcji związanych z procesem udzielania  

i uzyskiwania informacji zwrotnej w edukacji językowej oraz (2) przedstawienie 

innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych – technik i narzędzi w zakresie 

udzielania i uzyskiwania informacji zwrotnej w edukacji językowej. 
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1. INFORMACJA ZWROTNA JAKO ELEMENT SKUTECZNEJ 

KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY 

 Informacja zwrotna (feedback) towarzyszy nam prawie w każdym 

momencie życia – prywatnego, szkolnego, zawodowego. Otrzymujemy 

informację zwrotną werbalną oczekiwaną, w odpowiedzi na prośbę o radę, 

opinię, ale też nieoczekiwaną, kiedy koleżanka skomplementuje zrobione przez 

nas danie lub siostra powie, że mamy nie kupować tej sukienki, ponieważ krój nie 

pasuje do naszej figury. Uśmiech obcej osoby, skrzywiona mina brata na wieść  

o wizycie nielubianej sąsiadki, czy głębokie westchnięcie sprzedawczyni w sklepie 

wydającej nam resztę to przykłady informacji zwrotnej. Dobrze przekazana, 

oczekiwana, zrozumiała bardzo nam się przydaje, ułatwia życie – cenimy sobie 

rady przedstawione z punktu widzenia osoby, którą darzymy szacunkiem.  

Proces uczenia się języka obcego, którego esencję stanowi poznawanie 

nowego narzędzia do komunikacji, nie stanowi wyjątku – również jest pełen 

informacji zwrotnych. Uczniowie dostają feedback na temat swoich wypowiedzi, 

ich treści, poprawności, płynności. Nauczyciel otrzymuje informację od uczniów  

o ich postępach, trudnościach, stopniu zainteresowania zadaniem, klarowności 

poleceń. Podczas lekcji języka obcego ważne jest rozróżnienie informacji 

zwrotnej na temat treści i formy.  

Elementem informacji zwrotnej jest poprawianie błędów. Różne podejścia  

i metody nauczania języka obcego promują szereg technik korygującej informacji 

zwrotnej (Nassaji i Kartchava, 2017), od bezpośrednich poprawek 

formułowanych przez nauczyciela, poprzez wykorzystanie przeformułowań lub 

wskazówek niewerbalnych skłaniających ucznia do autokorekty, aż do korekty 

odroczonej, przeprowadzonej po zakończonym zadaniu. Ellis (2016, s. 412) 

podkreśla, że uczenie się nowych struktur zachodzi zarówno, kiedy uczniowie 

bezpośrednio zwracają na nie uwagę w tekstach czytanych i słuchanych, jak  

i podczas wypowiedzi własnych, kiedy formułują swoje myśli korzystając  

z błędnej struktury i otrzymują korygującą informację zwrotną.  
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Klasowa sytuacja lekcyjna tworzy własne konteksty komunikacyjne,  

np. rozmowa o bohaterach podręcznika, ale też odnosi się do realnego życia,  

np. członków rodziny. Ważne jest, aby dopasować język do sytuacji 

komunikacyjnej i unikać prowadzenia konwersacji typu: 

 

Uczeń:  I’m sorry I’m late. My mum take to hospital. 

Nauczyciel:  … has been taken to hospital. Can you say it again? 

Uczeń:  My mum has been taken to hospital. 

Nauczyciel:  Great. 

 

Uczeń:  Entschuldigen Sie die Verspätung, aber sie bringen meine Mutter  

ins Krankenhaus. 

Nauczyciel: …aber meine Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht. Sag das  

bitte noch einmal. 

Uczeń:  Meine Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht. 

Nauczyciel:  Super! 

  

Zdobywanie nowych umiejętności wymaga inwestycji czasu, energii  

i aktywności w proces, a nie wyłącznie produkt – efekt finalny. W przypadku 

nauki języka obcego trudno nawet określić, czym ten efekt końcowy jest. Warto 

jest stawiać sobie cele typu: obejrzę film w języku niemieckim, poradzę sobie  

na wakacjach w języku angielskim – podczas podróży, w restauracji, w hotelu. 

Jednak nigdy nie nadejdzie dzień, kiedy powiemy „dziś zakończyłam naukę 

języka”.  

Stobart (2014), dokładnie analizując proces uczenia się, poświęca dużo 

uwagi informacji zwrotnej – jej udzielaniu i otrzymywaniu przez nauczyciela. 

Podkreśla, że mimo wielu badań prowadzonych w tej dziedzinie, nie istnieje 

jedna prosta formuła na poprawny feedback. Zbiera jednak najważniejsze cechy 
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skutecznej informacji zwrotnej i streszcza ją w ośmiu punktach (Stobart 2014,  

s. 128-138). Zostaną one omówione w sekcji 1.2. 

W słynnym badaniu przeprowadzonym w 2009 roku, John Hattie odkrył 

najważniejsze czynniki wpływające pozytywnie na osiągnięcia uczniów. 

Informacja zwrotna znalazła się na samym szczycie listy, co oznacza, że jej 

udzielanie i otrzymywanie jest niezbędne w procesie uczenia się,  

a zaniedbywanie feedbacku znacząco przeszkadza w realizacji celów 

edukacyjnych. 

1.1 Kompetencje komunikacyjne 

 Uczymy (się) słuchać, mówić, czytać, pisać. Widdowson zadaje pytanie,  

co chcemy słuchać, czytać, pisać mówić. Odpowiedź brzmi: język, czyli, w bardzo 

uproszczonym sensie, zestaw wyrazów połączonych ze sobą za pomocą struktur 

gramatycznych. Nauczanie języka oznaczałoby w takim kontekście rozwijanie 

umiejętności tworzenia poprawnych zdań (Widdowson 2001, s. 1).  

Uczeń, który potrafi zbudować poprawne i gramatycznie wymagające zdania,  

np. I have had my bicycle repaired., uznany będzie za odnoszącego sukces. 

Jednak, gdy ten sam uczeń użyje takie zdanie w dialogu… 

 

A: What do you like doing in your free time? 

B: I have had my bicycle repaired.  

 

A: Was machst du gern in der Freizeit? 

B: Ich habe mein Fahrrad reparieren lassen. 

 

…zostanie odebrany jako osoba, która nie potrafi poprawnie posługiwać się 

językiem. Słowem kluczem jest tu komunikacja, zbudowana z językowych 

umiejętności produktywnych i receptywnych, używanych poprawnie  

w odniesieniu do konkretnych kontekstów i celów. Język pełni wiele funkcji 
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komunikacyjnych: zapraszamy, przepraszamy, informujemy, prosimy itd.  

Sam fakt poprawnego zbudowania poprawnego zdania nie oznacza, że osiągnięty 

został cel nauki języka (Widdowson, 2001). Następujący ‘dialog’ jest w pełni 

poprawny strukturalnie: 

 

A: Excuse me, where is the nearest post office? 

B: I have sent a postcard to my English friend. 

 

A: Entschuldigung, wo ist die nächste Post? 

B: Ich habe meinem deutschen Freund eine Postkarte geschickt. 

 

Jednak cel komunikacyjny nie został tu osiągnięty, a wymiana zdań doprowadziła 

do całkowitej dezorientacji. Ważne jest więc, aby w edukacji językowej zwracać 

uwagę na cele komunikacyjne.  

Uczący się języka obcego stawiają sobie różne cele, w sposób mniej lub 

bardziej świadomy. Często są to cele związane z planami wykonywania zawodu, 

podróżowaniem czy korzystaniem z nowoczesnych technologii. Elementem 

wspólnym dla wszystkich tych celów jest komunikacja. Uczymy (się) języka 

obcego, aby komunikować się – ustnie, pisemnie, bezpośrednio, za pomocą 

mediów, w kontekstach nieformalnych lub specjalistycznych. Uczniowie klas  

IV-VIII szkoły podstawowej często mają świadomość takich celów, ale zwykle nie 

są to dla nich powody do uczęszczania na lekcje języka obcego w szkole. Polegają 

na nauczycielu, który organizuje pracę bazując na wymaganiach podstawy 

programowej.  

Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego 

nowożytnego dla szkoły podstawowej zakłada, że nadrzędnym celem kształcenia 

jest „skuteczne porozumiewanie się w języku obcym – zarówno w mowie, jak  

i w piśmie”. Założeniu temu towarzyszy jednak uwaga, że „skutecznego 

porozumiewania się w języku obcym nie należy traktować jako 
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przekazywania komunikatu w jakiejkolwiek formie, tożsamego z przyzwoleniem 

na brak dbałości o styl, precyzję i poprawność przekazu.” W wielu sytuacjach 

życia codziennego i zawodowego ważna jest precyzja w doborze struktury, 

słownictwa czy stopnia formalności.  

 

Ilustracja 1. Podstawa programowa – wymagania ogólne 

Źródło: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła 

podstawowa: język obcy nowożytny. 2017. MEN i ORE 

 

Dodatkowo, podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego, na 

wszystkich etapach edukacyjnych, wśród celów kształcenia zawiera kompetencje 

mediacyjne, czyli przetwarzanie wypowiedzi (Ilustracja 1). Odnosi się w tym 

zakresie do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, którego 

najnowsza wersja, Companion volume (2020) uszczegóławia kompetencje 

mediacyjne, dzieląc je na mediacje tekstu, pojęć i komunikacji. Przetwarzając 

wypowiedź uczeń buduje mosty komunikacyjne i pomaga tworzyć lub 

przekazywać znaczenie, czasami w tym samym języku, czasami w różnych 

modalnościach (np. z mówionego na pisemny lub odwrotnie), a innym razem  

ROZUMIENIE WYPOWIEDZI  
(słuchanie i czytanie)

TWORZENIE WYPOWIEDZI 
(mówienie i pisanie)

REAGOWANIE 
NA WYPOWIEDZI 
(ustne i pisemne)

PRZETWARZANIE 
WYPOWIEDZI 

(ustne i pisemne)

ZNAJOMOŚĆ 
ŚRODKÓW

JĘZYKOWYCH 
(gramatyka, 
słownictwo)
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z jednego języka na drugi. Dostarczanie uczniom wielu okazji do uzyskiwania  

i udzielania informacji zwrotnej pomaga w rozwinięciu, między innymi, 

kompetencji mediacyjnych, gdzie uczeń, współpracując w grupie, pomaga  

w rozwiązywaniu trudności komunikacyjnych własnych i kolegów. Przydatne 

staje się promowanie autorefleksji i ewaluacji koleżeńskiej. 

1.2 Cechy skutecznej informacji zwrotnej 

 Jakość informacji zwrotnej jest uzależniona od szeregu zasad, które warto 

uwzględniać, dostosowując je do konkretnego, własnego kontekstu 

edukacyjnego. Stobart (2014) zbiera te zasady w osiem reprezentatywnych 

punktów.  

1.2.1 Informacja zwrotna jest wyraźnie związana z postawionym 

celem – zamiarem uczenia się 

 Jako pierwszy kluczowy element efektywnej informacji zwrotnej Stobart 

(2014) uznaje odniesienie się do wyraźnego, zrozumiałego zamiaru uczenia się. 

Kiedy chcemy rozwijać płynność w produkcji językowej, intencja sformułowana 

jako: “zamierzam opisać moje hobby” może wygenerować następujący tekst: 

I very like swimming. I spend a lot of time in the pool. My friend Tomek go 

with me. I swim 3 kilometres every day. I want go to Olympics sometimes. 

Jeżeli dajemy informację zwrotną na poziomie poprawek w pisowni i brakującej 

końcówki -s nie doprowadzimy do rozwijania płynności w produkcji językowej. 

Taki feedback jest istotny podczas pracy nad poprawnością językową, jednak  

w trakcie ćwiczenia sprawności produktywnych ograniczy pomysłowość  

i skupienie się na komunikacji – przekazaniu, co chcemy powiedzieć. Informacja 

zwrotna, która wyłącznie pokaże/ poprawi błędy językowe – brakujące wyrazy, 

literki, błędy gramatyczne będzie nieodpowiednia dla tego typu polecenia. Uczeń 

opisał hobby, tekst jest zrozumiały i tego przede wszystkim powinna dotyczyć 

podstawowa informacja zwrotna.  
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1.2.2 Uczeń rozumie kryteria sukcesu 

 Osiągnięcie sukcesu w wykonywaniu zadania jest możliwe tylko, jeżeli 

sukces ten jest wyraźnie określony. Niektórym szkolnym zadaniom brakuje tej 

cechy. Uczniowie nie wiedzą, po co mają zadanie wykonać i co dokładnie mają 

zrobić, żeby uznać zadanie za wykonane dobrze. I nie tylko w szkole, chętniej 

podejmujemy się działań, które są dla nas zrozumiałe, kiedy wiemy, co zrobić, 

żeby wykonać zadanie poprawnie. 

1.2.3 Informacja zwrotna koncentruje się na zadaniu, 

a nie na uczniu 

 “Jesteś świetnym uczniem.” i “Świetnie napisałeś ten list.” – dwie 

informacje zwrotne o różnym przekazie. Pierwsza koncentruje się na osobie, 

nadaje jej pewną reputację i może doprowadzić do myślenia, jak tej reputacji nie 

zepsuć. Uczeń może nie podejmować rozwijających zadań, w obawie przed 

porażką. Przed takim podejściem do informacji zwrotnej przestrzega Carol Dweck 

(2006), która, analizując wiele badań, wskazuje na dwa sposoby myślenia: 

rozwojowy (growth) i utrwalony (fixed). Udzielanie informacji zwrotnej, nawet 

pozytywnej, koncentrującej się na osobie – “jesteś gwiazdą”, “super z Ciebie 

uczeń” ‘zafiksowuje’ ucznia na myśleniu, że tak po prostu jest, sukces jest 

uzależniony od zdolności. Prowadzi to do myślenia: 

Albo jestem w czymś dobra, albo nie. 

Kiedy zadanie mnie frustruje, poddaję się, bo nie lubię podejmować wyzwań. 

Kiedy coś mi się nie udaje, wiem, że nie jestem w tym dobra. 

Wszystko zależy od moich zdolności. 

Z drugiej strony, udzielanie uczniom feedbacku dotyczącego ich działań, wysiłku, 

pracy promuje aktywne podejście do uczenia się, wskazując, że każdy może 

osiągnąć sukces, jeżeli tylko aktywnie zaangażuje się w proces uczenia się. 

Czasami działania ucznia mogą okazać się błędne lub niewystarczające, ale 

zawsze można je poprawić – na tym właśnie polega uczenie się. Jest to 
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rozwojowy sposób myślenia opisany przez Carol Dweck (2006), który 

charakteryzuje się następującym podejściem: 

Mogę się nauczyć, czego tylko chcę. 

Kiedy zadanie mnie frustruje, nie poddaję się, bo chcę stawiać sobie wyzwania. 

Uczę się na swoich błędach. 

Wszystko zależy od mojego wysiłku i nastawienia. 

Przykładowe wypowiedzi nauczyciela stanowiące informację zwrotną promującą 

rozwojowy sposób myślenia ucznia w różnych sytuacjach znajdują się  

w Załączniku 1. 

1.2.4 Informacja zwrotna daje wskazówki na odpowiednim 

poziomie, jak wypełnić lukę pomiędzy pracą wykonaną 

a zamierzoną 

 Kształtująca informacja zwrotna ma na celu zlikwidować przestrzeń 

między aktualnym poziomem kompetencji uczniów a oczekiwanym, docelowym 

poziomem tych kompetencji (Ilustracja 2). 

Ilustracja 2. Kształtująca informacja zwrotna wypełnia lukę między pracą 

wykonaną a zamierzoną 

Źródło: opracowanie własne 
 

Załóżmy, że uczeń aktualnie potrafi ułożyć zdania opisujące czynności 

wydarzenia w czasie przeszłym: I visited my Grandma. I had fun. I played football. 

I had good food. Chcemy, by uczeń rozwinął umiejętność opisywania wydarzeń  

z przeszłości w stopniu bardziej spójnym, dążąc do naturalności w produkcji 

językowej w życiu oraz w zadaniu pisemnym na egzaminie ósmoklasisty, gdzie 

ocenia się zrealizowane treści, zakres i poprawność językową oraz spójność  

i logikę wypowiedzi. Oczekujemy, że tekst ucznia będzie wyglądał, na przykład,  

UMIEJĘTNOŚCI 
AKTUALNE 

KSZTAŁTUJĄCA 
INFORMACJA 

ZWROTNA 

UMIEJĘTNOŚCI 
DOCELOWE 
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w ten sposób: Last weekend I visited my Grandma. I had a lot of fun. I met my 

friends and we played football together. After the game we had lunch.  

My grandma made delicious pancakes with strawberry jam. It was a fantastic 

weekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 3. Przykład kształtującej informacji zwrotnej wypełniającej lukę między 

pracą wykonaną a zamierzoną 

Źródło: opracowanie własne 

 

Informacja zwrotna, na przykład w postaci pytań nakierowujących ucznia 

na pomysły, słownictwo, struktury przyniesie rezultat w postaci bogatszej 

wypowiedzi ucznia. Ilustracja 3 przedstawia przykład informacji zwrotnej  

w formie pytań, które wypełniają lukę pomiędzy pierwszą wypowiedzią ucznia,  

a jej wersją rozwiniętą, wzbogaconą o język wygenerowany w odpowiedzi na te 

pytania. Aby jak najskuteczniej spełnić swoją rolę, pytania powinny zostać zadane  

w języku obcym. Przed sumującą oceną egzaminacyjną, podejście kształtujące 

służy wzrostowi jakości produkcji językowej.  

 

1.2.5 Informacja zwrotna jest przekazana w odpowiednim czasie 

 Nie ma, oczywiście, jednego odpowiedniego czasu na udzielanie 

informacji zwrotnej. Może ona zajść za wcześnie lub za późno. 

Odwiedziłem Babcię. 

Było fajnie. Grałem 

w piłkę nożną. 

Jadłem dobre rzeczy. 

W ubiegły weekend 

odwiedziłem Babcię. 

Bawiłem się 

świetnie. Spotkałem 

kolegów i graliśmy  

w piłkę nożną. Po 

meczu zjedliśmy 

obiad. Babcia zrobiła 

pyszne naleśniki  

z dżemem 

truskawkowym.  

 

1. Kiedy odwiedziłeś Babcię? 

2. Spotkałeś tam jeszcze kogoś?  

    Z kim grałeś w piłkę?  

3. Co jadłeś?  

4. Kto przygotował jedzenie? 
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Jest to uzależnione od wielu czynników: typ, cel zadania – np. czy rozwijamy 

poprawność czy płynność – dotychczasowe doświadczenia ucznia, czas 

przeznaczony na wykonanie zadania itd. W przypadku kształtującej informacji 

zwrotnej powinna ona pojawić się jak najwcześniej, nawet kilka razy –  

w przypadku bardziej złożonego zadania - aby uczeń miał szansę wykonać je jak 

najlepiej i rzeczywiście nauczyć się czegoś z tego doświadczenia. Stobart (2014,  

s. 134) metaforycznie opisuje odpowiedni czas na udzielanie informacji zwrotnej 

porównując go do medycznej diagnozy i sekcji zwłok. Uczeń powinien uzyskać 

„medyczną diagnozę” swojej pracy, np. e-maila napisanego w języku obcym 

przed ostatecznym zakończeniem pracy, aby uniknąć sytuacji, że końcowy 

produkt to nadaje się już tylko do pogrzebania. 

1.2.6 Informacja zwrotna jest konkretna i zrozumiała 

 Często informacja zwrotna nie spełnia swojej roli, ponieważ jest dla 

ucznia niejasna, zbyt ogólna, bez wskazówek, co konkretnie uczeń powinien 

uczynić, żeby zrobić postęp. Komentarze typu: praca niekomunikatywna/ popraw 

pisownię/ postaraj się bardziej/ ubogie słownictwo… nierzadko pojawiają się 

na testach i wypracowaniach uczniów. Celem nauczyciela powinno być 

poinformowanie ucznia, jakie aspekty jego pracy wymagają poprawy, a takie 

komentarze pozostawiają ucznia bez pomocy, a już i tak nie najlepiej poradził on 

sobie z zadaniem. Uczeń bardzo się starał, ale ma postarać się jeszcze bardziej – 

co powinien zrobić? Feedback powinien więc zawierać wskazówki: Co uczeń ma 

zmienić w pracy, żeby była bardziej komunikatywna? Jakie słownictwo jest 

bogatsze od tego użytego w pracy?  

1.2.7 Informacja zwrotna oferuje strategie, a nie rozwiązania 

 Błędy poprawione przez nauczyciela w e-mailu napisanym przez ucznia, 

‘fajki’ i krzyżyki postawione w zadaniu gramatycznym dają uczniom informację, 

że są usterki w ich pracy, ale nic więcej. Często uczniowie nawet nie czytają 
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takich uwag, wyrzucają te prace, bez najmniejszej nawet analizy komentarzy 

nauczyciela. Jeżeli takie zachowania dotyczą zadań będących elementem 

oceniania kształtującego – zadań domowych, testów, ćwiczeń typu 

egzaminacyjnego, ważne jest, by dać uczniom powód do przeczytania 

komentarzy nauczyciela, przeanalizowania pracy, wyciągnięcia wniosków. 

Przykładem takiej zamiany rozwiązania (te przykłady są poprawne, a te nie, a ich 

poprawna forma wygląda tak) na strategię jest poinformowanie ucznia, że wśród 

20 przykładów zadania, które wykonał(a) 15 jest poprawnych, a 5 błędnych i dać 

czas na wyszukanie i poprawienie tych usterek (William 2011, s. 131). Może to 

być zrobione we współpracy – w parach, grupkach, co jeszcze bardziej 

zaktywizuje uczniów i przyczyni się do rozwijania ich samodzielności w procesie 

uczenia się. 

1.2.8 Informacja zwrotna stawia wyzwania, wymaga działania  

i jest wykonalna 

 Stobart (2014, s. 137) przywołuje przykłady wyzwań stawianych uczniom 

przez nauczycieli – medale i misje (Petty, 2009), trzy gwiazdki i życzenie (Clarke, 

2001). Ich wspólnym założeniem jest pokazanie uczniowi, co zrobił dobrze  

i udzielenie wskazówek do rozwoju. Często jednak medale i gwiazdki otrzymują 

uczniowie osiągający dobre wyniki, a misje i życzenia ci, którym nauka przysparza 

więcej trudności (Petty 2009, s. 15-16, w: Stobart 2014, s. 137). Kształtujący 

feedback dostarcza obu typów informacji wszystkim uczniom, czyli medale, 

gwiazdki – pochwały, rozpoznanie wysiłku oraz misje, życzenia – wskazówki  

do dalszej pracy, podjęcia kolejnych kroków w procesie rozwoju kompetencji 

językowych. 

1.3 Pochwały 

 Hattie (2012: 121) zwraca uwagę na paradoks pochwał. Oczywiście, 

pochwały, – które sprawiają, że uczeń dobrze się czuje w klasie, jako wartościowy 

uczeń, i buduje pozytywne emocje związane z procesem uczenia się, zadaniami, 
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nauczycielem – są niezbędne w edukacji, ale poleganie tylko na chwaleniu jako 

formie informacji zwrotnej nie doprowadzi do podniesienia efektów kształcenia. 

Wzrost umiejętności, postępy w nauce wymagają wyjścia ze strefy 

komfortu. Zachowujemy w niej swoje kompetencje, ale nie rozwijamy się. 

Opanowanie nowej wiedzy i umiejętności wymaga przejścia do strefy uczenia się, 

w której jest nam niewygodnie, ponieważ podejmujemy wysiłek, popełniamy 

błędy i je poprawiamy (Ilustracja 4). Rolą nauczyciela jest umiejętne 

wprowadzenie ucznia w tę strefę rozwoju, a jednym z ważniejszych narzędzi 

stosowanych w tym celu jest informacja zwrotna. Nauczyciel koryguje działania 

ucznia, daje wskazówki do poprawy, podjęcia kolejnych kroków w nauce. Kiedy 

jednak tej informacji zwrotnej jest zbyt dużo, jest ona negatywna i pozostawia 

uczniów bez wskazówek do dalszych działań, wchodzą oni w strefę paniki, która 

generuje negatywne emocje, paraliżuje i nie prowadzi do rozwoju kompetencji,  

a nawet zniechęca do dalszej nauki. 

 

Ilustracja 4. Strefa uczenia się 

Źródło: na podstawie: Stobart 2014, s. 51 

 

1.4 Konstruktywna informacja zwrotna  

 Warto zaznaczyć, że kształtujący feedback przekazuje informacje 

pozytywne i negatywne w konstruktywny sposób. Nie oznacza to dosadnego 
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krytykowania wysiłków uczniów, ale zwracanie ich uwagi na aspekty pracy, które 

są w stanie poprawić, jednocześnie rozwijając swoje kompetencje językowe 

(Bergh, L. van den i in., 2013).  

 

KONSTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA 

 

POZYTYWNA & NEGATYWNA 

 

• prowadzi do poprawnej odpowiedzi 

• proponuje rozwiązania – co zrobić następnie? 

• rozwija samoświadomość ucznia – skłania do refleksji 

• stymuluje uczenie się 

 

DESTRUKTYWNA INFORMACJA ZWROTNA 

• jest udzielana w pośpiechu, niejasna 

• zawiera zbyt mało informacji – jest powierzchowna 

• zawiera zbyt dużo informacji – przytłacza i uniemożliwia działania 

naprawcze 

• po otrzymaniu takiej informacji uczeń czuje się źle, nie wie, co ma dalej 

robić, nic się nie nauczył. 

 

Dylan William (2011), podsumowując cechy informacji zwrotnej zwraca uwagę na 

najważniejszą: informacja zwrotna powinna skłaniać do myślenia. 

 

1.5 Język komunikacji klasowej a informacja zwrotna 

 Jednym z podstawowych warunków sukcesu w edukacji językowej jest 

zapewnienie uczniom odpowiedniego kontaktu z nauczanym językiem. Jest on 

jednocześnie przedmiotem i narzędziem nauki. Ważne jest dostarczanie uczniom 
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doświadczeń z naturalną komunikacją poprzez stosowanie tzw. języka klasowego 

i rozwijanie strategii komunikacyjnych związanych z radzeniem sobie z sytuacjami 

nieprzewidzianymi.  

 W zakresie udzielania uczniom i uzyskiwania od nich informacji zwrotnej 

warto zapoznać uczniów z przydatnymi frazami i konsekwentnie promować ich 

wykorzystanie. W zakresie języka angielskiego są to, na przykład: 

 

(Can you) repeat (that), please? 

I don’t understand. 

(Can you) help me? 

I need … (an example). 

Add … (an adjective). 

Look it up in a dictionary. 

(Can you) answer the question? 

Wiederhole das bitte?/ Können Sie das wiederholen? 

Ich verstehe nicht. 

Hilf mir bitte!/ Können Sie mir helfen? 

Ich brauche … (ein Beispiel). 

Ergänze … (ein Adjektiv). 

Schlage das im Wörterbuch nach. 

Antworte auf die Frage. 

 

W miarę rozwoju kompetencji językowych, frazy takie dobrze jest generować 

razem z uczniami, prezentując je na ścianach w klasie. 

  



 

 
 

–21– 

1.6 Informacja zwrotna a formułowanie celów kształcenia 

 Truizmem jest fakt, że efektywne nauczanie wymaga określenia celów  

i odnoszenia się do nich w całym procesie, a szczególnie na etapie ewaluacji. 

Kiedy uczniowie znają dokładne cele danego zadania, wsparte kryteriami 

sukcesu, mają większe szanse wykonać je poprawnie, a informacja zwrotna 

udzielona przez nauczyciela po wykonaniu zadania będzie zrozumiała  

i kształtująca – doprowadzi do doskonalenia umiejętności. Porównajmy dwa 

polecenia do zadania domowego: 

POLECENIE 1 

Jesteś na wakacjach. Napisz e-maila do koleżanki/ kolegi. 

POLECENIE 2 

Jesteś na koloniach. Napisz krótkiego e-maila do koleżanki/ kolegi.  

• Wykorzystaj tekst na str. 25 jako przykład. 

• Opisz typowy dzień na koloniach. 

• Użyj 6 różnych czasowników opisujących co robisz w wakacje. 

• Poprawnie rozpocznij i zakończ swojego e-maila. 

Polecenie pierwsze tworzy typową sytuację, w której uczniowie wpatrują się  

w pustą kartkę, zastanawiając się, co napisać, czego właściwie nauczyciel 

oczekuje. Drugie polecenie daje rusztowanie – pomoc w podjęciu kolejnych 

kroków tworzenia tekstu. Jednocześnie, zadanie z jasno określonymi kryteriami 

sukcesu usprawnia proces udzielania informacji zwrotnej. Nauczyciel odnosi się 

do podanych elementów polecenia, dzięki czemu uczniowi łatwiej jest 

zareagować na wskazówki do poprawy. 
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1.7 Informacja zwrotna a poprawianie błędów 

 Informacja zwrotna, która wywiera rzeczywisty wpływ na proces uczenia 

się ma charakter kształtujący, czyli jest wykorzystana w procesie uczenia się, 

dając szansę na wzięcie jej pod uwagę podczas rozwijania umiejętności, 

podejmowania kolejnych kroków w nauce. Ewentualne aspekty pracy ucznia 

wymagające poprawy to nie błędy, a kroki w procesie uczenia się (Ilustracja 5). 

Zmiana sposobu postrzegania błędów przez uczniów wprowadza ich na ścieżkę 

uczenia się przez całe życie, na której aktywne, autonomiczne działania prowadzą 

do ciągłego rozwoju umiejętności bez generowania negatywnych emocji,  

z którymi często kojarzony jest proces poprawiania błędów.  

 

 

Zrobiłam/ zrobiłem trzy błędy w użyciu nowej struktury. 

 

Jestem trzy kroki bliżej nauczenia się, jak używać nową strukturę. 

Ilustracja 5. Zmiana nastawienia do błędów  

Źródło: opracowanie własne 
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1.8 Informacja zwrotna (feedback) a wyprzedzająca (feedforward) 

 Przyglądając się procesowi uczenia się i nauczania języka obcego 

zauważymy wiele sytuacji, w których nauczyciel udziela uczniom informacji 

zwrotnej – poprawia błędy ustne, pisemne, daje punkty za zadania domowe, 

testy, komentuje (pisemnie lub ustnie) prace pisemne uczniów. Jednak większość 

z tych informacji odnosi się wyłącznie do pracy, która została wykonana, bez 

wskazówek do rozwoju – co uczeń ma zrobić, żeby nie popełniać tych samych 

błędów, aby kolejna podobna praca nie wyglądała tak samo? Taki feedback 

odnosi się do przeszłości, której nie zmienimy, nie kontrolujemy. Aby uczynić 

postępy musimy podjąć działania, nad którymi mamy kontrolę, a nie jesteśmy  

w stanie kontrolować przeszłości (Hirsch, 2017). 

Oto przykład dość często spotykanej wymiany zdań między nauczycielem 

a uczniem na lekcjach języka obcego: 

 

Nauczyciel (N): Jaka jest odpowiedź do punktu pierwszego? 

Uczeń 1 (U1):   A 

N:    Ania, masz tę samą odpowiedź? 

U2:    Tak, mam A. 

N:    Bardzo dobrze. Kto jeszcze ma A? Prawie wszyscy? OK. 

A jaką macie odpowiedź w punkcie 2? Jacek? 

U3:    B 

N:    Jesteś pewny? Ania, a Ty jaką masz odpowiedź? 

U2:    Nie, ja mam C. 

N:    Jacek, to jaka jest poprawna odpowiedź: B czy C? 

U3:    C 

N:    Bardzo dobrze! Teraz punkt 3 - jaka tu jest odpowiedź? 

 

Jaki jest efekt takiej rozmowy? Uczniowie, którzy mieli poprawne odpowiedzi 

upewnią się, że zrobili dobrze, przy czym mogliby ten sam efekt uzyskać 
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sprawdzając szybko prawidłowe odpowiedzi w kluczu do ćwiczenia. Uczniowie, 

którzy nie mieli dobrych odpowiedzi dowiadują się, że nie wykonali zadania 

poprawnie (co również mogliby sprawdzić w kluczu), ale nic z takiej informacji 

zwrotnej nie wynika. Wybrali daną odpowiedź, sądząc, że jest poprawna i nie 

wiedzą, dlaczego jest to błąd, co zrobić, żeby go ponownie nie popełniać.  

Czas lekcyjny jest krótki i ograniczony, więc warto dobrze go wykorzystać. 

Argument, że powyższy sposób udzielania uczniom korygującej informacji 

zwrotnej zajmuje niewiele czasu, a na dodatkowe wyjaśnienia go brakuje, nie 

uzasadnia stosowania tego typu technik. Udzielenie informacji zwrotnej w ten 

sposób nie zajęło wiele czasu, ale i tak jest to czas w całości stracony – nie ma 

żadnej edukacyjnej korzyści z takiej interakcji. Konieczne elementy poprawnie 

udzielonej kształtującej informacji zwrotnej przedstawia Ilustracja 6.  

Ważne jest, aby udzielanie informacji zwrotnej nie było wyłącznie 

jednostronnym monologiem. Joe Hirsh (2017) zwraca uwagę, że sekretem 

dobrego feedbacku nie jest to, co mówimy, tylko co uczniowie słyszą. Oto 

przykłady informacji zwrotnej od nauczyciela sformułowanej w sposób 

jednostronny, bez zwracania uwagi na jej odbiór przez ucznia: 

 

• Przecież tyle razy powtarzałam, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej 

dodaje się końcówkę -s. 

• Tu powinieneś użyć strony biernej. 

• Ten element polecenia nie został poprawnie rozwinięty. Napisz to  

jeszcze raz. 

 

Przekazanie takich wskazówek, bez sprawdzenia, jak zostały zrozumiane przez 

ucznia, nie przyczyni się do rozwoju kompetencji. Uczeń pozostanie na tym 

samym poziomie swoich umiejętności. 
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Ilustracja 6. Elementy kształtującej informacji zwrotnej 

Źródło: opracowanie własne 

 

Hattie i Clarke (2019) podsumowują, że dobry feedback jest udzielony  

w odpowiednim czasie, odnosi się do celów zadania i jest zorientowany na 

działanie. W związku z tym, nauczyciel powinien głównie myśleć o tym, jak 

uczniowie odbierają, rozumieją informację zwrotną niż zwiększać jej ilość. 

Nauczyciele często spędzają dużo czasu pisząc skrupulatne komentarze na temat 

pracy ucznia, jednak sam fakt przekazania przez nauczyciela informacji zwrotnej 

nie wpływa na postępy uczniów. Kluczowe jest umożliwienie uczniom, a nawet 

wymaganie od nich, reakcji na feedback. Zamiast udzielać więcej informacji 

zwrotnej, lepiej jest dać uczniom czas na przeczytanie komentarzy nauczyciela  

i odpowiedzenie na nie. 

Udzielanie obszernej korygującej informacji zwrotnej, bez możliwości 

odniesienia się do niej przez ucznia, tworzy negatywne nastawienie do 

feedbacku. Dodatkowo, ważne jest, aby każdy uczeń otrzymał wskazówki na 

przyszłość – do dalszej pracy – feedforward (Ilustracja 7). Jeżeli wyłącznie słabsze 

prace otrzymają wskazówki do poprawy, nawet jeżeli towarzyszyć temu będzie 

wygospodarowanie czasu na odniesienie się do tych wskazówek, do klasy płynie 

CO JEST DOBRZE CO POPRAWIĆ

JAK POPRAWIĆ CO ZROBIĆ DALEJ

INFORMACJA 
ZWROTNA
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komunikat, że informacja zwrotna to coś złego, że dobre prace jej nie uzyskują, 

jest ona pewnego rodzaju karą. Poprawne prace uzyskują komentarze typu 

Excellent, Well done, Keep up the good work. Pozostawiają one ucznia w strefie 

komfortu, nie prowokując go do rozwoju. Dodatkowo, w czasie, kiedy klasa 

pracuje nad ulepszeniem swoich prac, autorzy tych najlepszych nie mają co robić.  

 

Ilustracja 7. Etapy procesu udzielania i uzyskiwania informacji zwrotnej 

Źródło: www.visiblelearning.com 

 

Udzielanie uczniom i uzyskiwanie od nich kształtującej informacji zwrotnej 

stanowi integralny element procesu dydaktycznego. Nie jest możliwe skuteczne 

nauczanie/ uczenie się języka obcego bez odpowiedniego feedbacku. Ważne jest, 

aby był on naturalnie zintegrowany, wpleciony w pozostałe działania. Służą temu 

liczne techniki i narzędzia, których przykłady zostaną opisane w Rozdziale 2.  

 

 

 

 

FEEDUP

Dokąd zmierzam? 
Jaki mam cel?

FEEDBACK

Jak mi idzie?

FEEDFORWARD

Co mam zrobić 
dalej? Jaki jest 

mój kolejny krok?
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2. PRZYKŁADY TECHNIK I NARZĘDZI DO WYKORZYSTANIA  

W CELU UDZIELANIA UCZNIOM I UZYSKIWANIA OD NICH 

INFORMACJI ZWROTNEJ 

 Istnieje wiele wartościowych technik i narzędzi, które nauczyciel języka 

obcego może wykorzystać, aby usprawnić proces udzielania i otrzymywania 

informacji zwrotnej. Zadania językowe, ponieważ opierają się na interakcji, 

posiadają feedback już w swojej naturze, np. skuteczność wyprodukowania 

dialogu, odgrywania ról jest nierozłącznie związana z informacją zwrotną 

przekazywaną przez interlokutorów. 

Oprócz technik lekcyjnych, poniżej zaprezentowane są też przydatne, 

darmowe narzędzia internetowe. Część z nich posiada dodatkowe funkcje płatne, 

które nie są jednak konieczne, aby wykorzystać ich zalety. Zaletą tych narzędzi 

jest możliwość komunikowania się z wieloma uczniami jednocześnie,  

w kontekście lekcji prowadzonej w systemie stacjonarnym i zdalnym. 

Dodatkowym walorem jest uatrakcyjnienie zajęć językowych. Ewentualną 

trudnością może być konieczność wykorzystywania przez każdego z uczniów,  

lub przynajmniej grupy, urządzeń elektronicznych: smartfonów, tabletów bądź 

laptopów. 
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2.1 Techniki dotyczące kompetencji językowych oraz procesu  

uczenia się/ nauczania  

Pisanie to PROCES 

Proces pisania jest podzielony na etapy – zbieranie pomysłów, słownictwa, 

struktur, pisanie pierwszego brudnopisu i kolejnych wersji. Każdy z etapów 

kończy się informacją zwrotną – koleżeńską, od nauczyciela oraz indywidualną 

refleksją. Uczniowie nanoszą poprawki. W wyniku takich działań, ostateczne 

wypracowanie każdego ucznia jest bardzo dobre – wszyscy rozwinęli strategie 

przydatne w pisaniu kolejnych prac. Napisanie mniejszej liczby prac w takim 

procesie jest na pewno bardziej efektywne niż wykorzystanie czasu na 

stworzenie kolejnych tekstów bez informacji zwrotnej, w wyniku czego uczeń  

nie rozwija się, ustawicznie popełniając te same błędy.  

 

Moje portfolio językowe 

Uczniowie przechowują swoje prace pisemne, zadania gramatyczne, nagrania 

swoich wypowiedzi w jednym miejscu – teczka, dysk na komputerze, plik 

chmurowy. Co jakiś czas, np. co miesiąc, przeglądają te prace i:  

- wybierają najlepszą 

- rozwijają jedną z nich 

- dopisują/ nagrywają dalszą część … 

 

Jestem nauczycielem – jestem uczniem 

W parach, uczniowie odgrywają rolę nauczyciela i ucznia. Ustalają, czego chcą się 

nauczyć od siebie nawzajem – może to być aspekt językowy, który jeden  

z uczniów opanował lepiej od drugiego, lub inna wybrana treść – wiersz, 

piosenka, przepis kulinarny, sposób wykonania czegoś z papieru, spinaczy itd.  

Po sesji uczenia się/ nauczania, uczniowie przeprowadzają refleksję na temat 

procesu uczenia się – udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej na temat 

zastosowanych strategii uczenia się i nauczania: które strategie były skuteczne, 
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co można zmienić, czego brakowało uczniowi/ nauczycielowi? 

 

Handel słowami 

Uczniowie wpisują słowa, wyrażenia, zdania – każdy po trzy, na oddzielnej 

karteczce. Uczniowie chodzą po sali, tworzą zamknięte pary i wyjaśniają 

znaczenie słowa, które mają na karteczce. Kiedy drugi uczeń w parze uzna,  

że rozumie słowo (strukturę, zdanie) bierze tę kartkę i tłumaczy innemu.  

Zadanie kończy się, kiedy każdy ma przynajmniej trzy nowe karteczki. 

 

Czyj to feedback?  

Technika ta pomaga w motywowaniu uczniów do czytania informacji zwrotnej 

napisanej przez nauczyciela. Zamiast pisać komentarze bezpośrednio na pracach 

uczniów, nauczyciel zapisuje je na oddzielnych kartkach. Klasa podzielona jest na 

grupy, np. 4-osobowe. Grupa otrzymuje z powrotem swoje prace pisemne  

i informację zwrotną na oddzielnych kartkach. Jej zadaniem jest dopasować 

feedback do pracy (William, 2011). 

 

Teleturniej 

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie uczeń może zastosować jedno z ‘kół 

ratunkowych’ znanych z popularnego teleturnieju Milionerzy: zadzwoń do 

przyjaciela, uzyskaj częściową odpowiedź (50/50), zapytaj całą klasę  

(Jones i William 2008, s. 7). W ten sposób podkreślony zostaje kształtujący 

charakter zadania, a ewentualne błędy nie są postawione w centrum uwagi. 

 

Nie wiem 

W sytuacji, kiedy uczeń, na zadane pytanie, polecenie, reaguje krótką 

odpowiedzią „nie wiem”, mówimy „wrócę do ciebie” i prosimy o odpowiedź 

kilkoro innych uczniów, po czym wracamy do pierwszego ucznia i pytamy, która  

z podanych odpowiedzi podoba mu się najbardziej.  
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Alternatywnie, Jones i William (2008, s. 6-7) proponują zadać uczniowi pytanie: 

„Tak, ale gdybyś wiedział, to co byś powiedział?” Takie podejście wręcz zmusza 

ucznia do myślenia, zaktywizowania jakiegokolwiek elementu wiedzy czy 

umiejętności, aby odnieść się do zadanego pytania. 

 

Koszykówka z pytaniami 

Zamiast klasycznego „seryjnego ping ponga klasowego”, gdzie interakcja odbywa 

się na zasadzie: pytanie nauczyciela – odpowiedź nauczyciela, Jones i William 

(2008, s. 8) proponują „koszykówkę”: 

- uczeń 1 odpowiada na pytanie 

- uczeń 2 omawia tę odpowiedź 

- uczeń 3 wyjaśnia, dlaczego ta odpowiedź jest poprawna/ niepoprawna. 

 

Cała klasa odpowiada 

Aby umożliwić wszystkim uczniom aktywność na lekcji, a jednocześnie otrzymać 

informację zwrotną o postępach jak największej liczby/ wszystkich uczniów, dla 

zadań zamkniętych i krótszych pytań otwartych, można zastosować następujące 

techniki: 

• kciuk w górę/ kciuk w dół  

• karteczki ABCD – dla pytań wielokrotnego wyboru 

• odpowiednia liczba palców w górę – dla zadań, do których 

odpowiedzią jest liczba 

• mini tabliczka bądź kartka, na której każdy uczeń zapisuje swoją 

odpowiedź i jednocześnie podnosi ją do góry. 

 

Dlaczego? 

Po udzieleniu przez ucznia odpowiedzi, pytamy dlaczego udzieliłeś tej 

odpowiedzi?, zanim odniesiemy się do tego, czy odpowiedź jest poprawna. 

Słysząc wyjaśnienia ucznia w odniesieniu do niepoprawnej odpowiedzi, 
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nauczyciel otrzymuje informację zwrotną o sposobie myślenia ucznia.  

 

Znajdź i popraw błąd 

Zaznaczamy “x” lub kropkę zamiast poprawiać błędy w wypowiedzi pisemnej  

lub zadaniu gramatycznym. W zależności od możliwości uczniów, znak można 

postawić w miejscu, gdzie błąd występuje lub pod całą pracą, dając tym samym 

informację tylko o liczbie błędów. Zadaniem ucznia jest odszukać błędne miejsca 

i je poprawić. Ważne jest, by dać uczniom czas na wykonanie tego zadania 

podczas lekcji. Tradycyjne poprawianie błędów w pracy ucznia nie generuje  

u niego żadnej aktywności, nie ma waloru kształtującego, gdyż uczeń może 

poprawek nie przeczytać lub nie zrozumieć.  

 

Mój ulubiony błąd 

Po sprawdzeniu prac, wysłuchaniu wypowiedzi uczniów, nauczyciel wybiera 

przykłady odpowiedzi błędnych, które świadczą o postępach uczniów i wyjaśnia, 

jaka powinna być poprawna odpowiedź.  

 

Aukcja gramatyczna 

Technika ta, stosowana w edukacji językowej już od wielu lat, zachowuje swoje 

walory edukacyjne, ponieważ wprowadza element zabawy, konkurencji  

i oddziałuje na emocje. Nauczyciel zbiera przykłady zdań uczniów z prac 

pisemnych bądź ustnych. Część z tych zdań jest poprawna, inne błędne. 

Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa otrzymuje na początku gry pewną 

kwotę pieniędzy, np. $1000. Nauczyciel zapisuje lub odczytuje zdania uczniów,  

a grupy ‘stawiają’ kwoty pieniędzy na to, czy zdanie jest poprawne czy nie. 

Obserwując, jak wysokie kwoty uczniowie przeznaczają na poszczególne zdania, 

nauczyciel otrzymuje informację zwrotną o wiedzy/ umiejętnościach uczniów. 

Uczniowie ‘zarabiają’ bądź tracą pieniądze, w zależności od tego, czy ich decyzje 

były poprawne czy błędne. 
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Wyjściówki – EXIT SLIPS 

Na zakończenie, podsumowanie lekcji, nauczyciel rozdaje uczniom karteczki  

z jednym pytaniem, poleceniem związanym z tą lekcją. Uczniowie zapisują swoją 

odpowiedź i, wychodząc z klasy, oddają karteczkę nauczycielowi. Zadanie może 

być jakimkolwiek pytaniem związanym z materiałem językowym danej lekcji,  

np. Write two sentences about your plans for the weekend. Mogą to też być 

polecenia bardziej ogólne, które można wykorzystać do wielu różnych typów 

lekcji. Przykłady znajdują się w Załączniku 2. 

 

Minutowe podsumowanie 

Na zakończenie lekcji uczniowie przez minutę zapisują podsumowanie lekcji – 

czego się nauczyli, rzeczy „użyteczne, znaczące, zaskakujące, warte 

zapamiętania” (Sterna 2014, s. 129). Mogą też wpisać trudności, niejasności 

związane z lekcją. Uczniowie piszą indywidualnie przez minutę bez przerwy. 
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2.2 Narzędzia internetowe wspomagające udzielanie i uzyskiwanie 

informacji zwrotnej dotyczącej kompetencji językowych oraz 

procesu uczenia się/ nauczania  

Mentimeter – https://www.mentimeter.com/ 

Jest to narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji – slajdów, za pomocą 

których można zbierać informacje od wszystkich uczniów jednocześnie (Ilustracja 

8). Nauczyciel prezentuje pytanie, polecenie, a uczniowie odpowiadają na swoich 

urządzeniach. Istnieje możliwość wybrania różnego typu zadań, np. pytanie 

otwarte, wielokrotnego wyboru, chmura wyrazów, ranking (Ilustracja 9). 

Mentimeter można wykorzystać do szybkiego zebrania informacji zwrotnej  

na zakończenie lekcji, zadając pytanie typu wyjściówka (2.1 i Załącznik 2). 

 

Ilustracja 8. Chmura wyrazów stworzona za pomocą Mentimeter 

Źródło: https://www.mentimeter.com/ 

  

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/
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Ilustracja 9. Typy zadań do wykorzystania w Mentimeter 

Źródło: https://www.mentimeter.com/ 

 

Tablice interaktywne:  

Padlet – https://pl.padlet.com/dashboard 

Linoit – http://linoit.com/ 

Wakelet – https://wakelet.com/ 

Jamboard – https://jamboard.google.com/ 

Trello – https://www.trello.com 

Na tablicach interaktywnych nauczyciel i uczniowie mogą zamieszczać materiały, 

teksty, obrazy, filmy, nagrania oraz wszelkiego rodzaju komentarze.  

Tablice można udostępniać do edycji, co daje możliwość tworzenia projektów 

grupowych i udzielania informacji zwrotnej w sposób kształtujący, podczas ich 

tworzenia.  

 

Whiteboard.fi – https://whiteboard.fi/ 

Jest to kolejna tablica interaktywna, a właściwie zestaw tablic – dla nauczyciela  

i poszczególnych uczniów. Wartościową funkcją Whiteboard.fi jest możliwość 

udostępnienia tablicy nauczyciela całej klasie, umożliwiając każdemu uczniowi 

https://www.mentimeter.com/
https://pl.padlet.com/dashboard
http://linoit.com/
https://wakelet.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.trello.com/
https://www.trello.com/
https://whiteboard.fi/
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samodzielną pracę nad zadaniem, podczas gdy nauczyciel monitoruje ich postępy 

i udziela wsparcia, pisząc na indywidualnej tablicy ucznia. Nauczyciel może wejść, 

pisać komentarze na odpowiedzi ucznia i dodawać informacje zwrotne w sposób 

kształtujący, czyli w trakcie wykonywania przez ucznia zadania. Narzędzie 

umożliwia zdalne przeprowadzenie, np. dyktanda obrazkowego, gdzie nauczyciel 

bądź uczeń opisuje obrazek, a pozostali uczniowie – każdy samodzielnie – słucha  

i rysuje go na swojej tablicy. 

 

Wodospad na czacie 

Możliwość umieszczania komentarzy, pytań na czacie jest dostępne na każdej 

platformie służącej do prowadzenia zajęć zdalnych, również za pomocą 

komunikatorów typu Messenger czy WhatsApp. Zawierają możliwość 

przekazywania informacji do i od całej klasy, a także bezpośrednio, konkretnych 

uczniów. Często jednak, poproszeni o odpowiedź ‘na czacie’, nie wszyscy 

uczniowie podają swoje propozycje bądź czekają na pojawienie się pierwszych 

odpowiedzi i powtarzają je jako swoje. Niektórzy uczniowie są zniechęceni do 

odpowiedzi tym, że inni odpisali szybko. Wodospad na czacie zapobiega tym 

problemom. Nauczyciel zadaje pytanie i prosi uczniów o wpisanie odpowiedzi, 

ale nie wysyłanie ich, dopóki nie dostaną do tego polecenia. Każdy uczeń ma 

możliwość i czas na udzielenie swojej odpowiedzi. Kiedy nauczyciel powie:  

„3, 2, 1… wyślij!” odpowiedzi spływają jak wodospad. Taka technika generuje 

rzeczywiste odpowiedzi każdego ucznia i daje nauczycielowi możliwość 

monitorowania indywidualnych osiągnięć bądź problemów. Czat można zapisać, 

aby później przeanalizować odpowiedzi poszczególnych uczniów. 

 

Dokumenty Google i Word 

Elektroniczne edytory tekstów posiadają funkcje dodawania komentarzy – 

pisemnych i nagranych – śledzenia wprowadzanych zmian. Ciekawą funkcją jest 

pisanie głosowe, które usprawnia tworzenie pisemnych komentarzy,  
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a jednocześnie może stanowić interesujące narzędzie do ćwiczenia przez uczniów 

wymowy. Po wybraniu języka docelowego, uruchamiamy mikrofon i narzędzie 

zapisuje mówiony przez nas tekst (Ilustracja 10). 

 

Ilustracja 10. Pisanie głosowe w Google Docs 

Źródło: Google Docs https://docs.google.com/ 

 

Prezentacje Google  

Podobnie do dokumentów, interaktywne slajdy umożliwiają wpisywanie  

i nagrywanie komentarzy. Istnieje też możliwość tworzenia sesji Q&A, podczas 

której uczniowie mogą zadawać pytania, komentować materiał prezentowany  

na slajdach w czasie rzeczywistym. Taka prezentacja może zostać zapisana,  

a informacje w niej zawarte posłużą do planowania kolejnych lekcji,  

z wykorzystaniem informacji zwrotnej od uczniów.  

 

Formularze Google 

Formularze są często wykorzystywanym przez nauczycieli narzędziem służącym 

do tworzenia formularzy, testów. Nauczyciel może ułożyć pytania dowolnego 

typu: otwarte, zamknięte, wyboru itd. Uczniowie odpowiadają indywidualnie, 

nauczyciel ma wszystkie odpowiedzi uczniów zebrane razem, ale też ma 

możliwość przeanalizowania postępów każdego ucznia indywidualnie. 

Szczególnie cenną funkcją jest możliwość dodawania informacji zwrotnej do 
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odpowiedzi uczniów – komentarzy, pytań, a także, towarzyszących im, filmów, 

obrazów, linków, które pełnią rolę kształtującą dając wskazówki do poprawy 

odpowiedzi lub dalszej pracy. 

 

Pear Deck – dodatek do Google Slides – https://www.peardeck.com/googleslides 

Pear Deck to interaktywne narzędzie do prezentacji służące do aktywnego 

angażowania uczniów w naukę indywidualną i grupową. Nauczyciel tworzy 

prezentacje przy użyciu swojego konta na Dysku Google, przekształcając je  

w konwersacje klasowe. Nauczyciel może stworzyć własne pytania generujące 

informację zwrotną od uczniów lub wykorzystać gotowe, atrakcyjne szablony 

ułatwiające nawiązanie interakcji z uczniami na początku, w trakcie i na końcu 

lekcji (Ilustracja 11).  

           
 

            

Ilustracja 11. Przykładowe polecenia w Pear Deck 

Źródło: Pear Deck https://www.peardeck.com/googleslides 

 
  

https://www.peardeck.com/googleslides
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Vocaroo – https://vocaroo.com/ 

Bardzo proste narzędzie do nagrywania głosu. Uczniowie mogą nagrać swoje 

wypowiedzi, dialogi w języku obcym, a nauczyciel nagrywa komentarz, pytanie, 

wskazówkę, zachętę do dalszej pracy. Nagranie można zapisać na dysku 

komputera, skopiować link lub kod QR do przesłania uczniom za pomocą czatu, 

poczty elektronicznej, czy edytora tekstu. 

 

Elementy grywalizacji  

Quizizz – https://quizizz.com/ 

Kahoot – https://kahoot.com 

Quizlet – https://quizlet.com/pl 

Popularne narzędzia do tworzenia gier, quizów językowych, w których uczniowie 

chętnie uczestniczą, zawierają funkcje monitorowania odpowiedzi uczniów. 

Dzięki nim nauczyciel może wykorzystać grę jako źródło informacji o postępach 

uczniów i na tej bazie udzielić kształtującej informacji zwrotnej, czy po prostu 

wrócić do zagadnień, które sprawiły uczniom największą trudność. Takie 

narzędzia dają prawdziwe możliwości pracy kształtującej, monitorującej procesy 

rozwijania kompetencji językowych przez uczniów, zanim jeszcze dojdą do etapu 

oceniania sumującego. 

 

Floop – https://www.floopedu.com/ 

Jest to narzędzie, które ułatwia proces dostarczania uczniom interaktywnej 

informacji zwrotnej na temat ich zadań wykonanych na papierze. Uczniowie 

mogą przesyłać swoje zadania online, robiąc zdjęcie swojego brudnopisu, 

dokumentu. Nauczyciele i koledzy z klasy mogą publikować komentarze  

i elektronicznie oznaczać dokumenty ucznia, który może natychmiast zobaczyć 

opinie i odpowiedzieć na nie lub zadać pytanie prywatnie. 

 

Flipgrid – https://flipgrid.com 

https://vocaroo.com/
https://quizizz.com/
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/pl
https://www.floopedu.com/
https://flipgrid.com/
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Jest to platforma do dyskusji, która umożliwia uczniom zadawanie  

i odpowiadanie na pytania, omawianie tematów i refleksję za pomocą video. 

Uczniowie mogą również odpowiadać sobie nawzajem, zostawiać komentarze, 

inicjować dyskusje.  

 

InsertLearning – https://insertlearning.com/ 

Narzędzie internetowe, które oszczędza czas nauczycieli i uczniów, jednocześnie 

utrzymując ich zaangażowanie. Nauczyciel ma możliwość wstawienia pytania, 

zainicjowania dyskusji bezpośrednio do dowolnej witryny internetowej. Kiedy 

uczniowie wejdą na tę stronę, mogą odpowiedzieć na te pytania, wziąć udział  

w dyskusji, zrobić własne notatki. 

 

Edpuzzle – https://edpuzzle.com/ 

Edpuzzle to łatwa w użyciu platforma, na której można zamienić video na zadanie 

językowe. Po załadowaniu filmiku, np. z YouTube, nauczyciel może nagrać własny 

komentarz lub, w wybranych miejscach, dodać pisemny lub ustny komentarz, 

pytanie otwarte lub wielokrotnego wyboru. Po udostępnieniu filmiku uczniom  

i wykonaniu przez nich zadania, pytania otwarte sprawdzane są automatycznie,  

a zadania otwarte oczekują na feedback od nauczyciela. Uczniowie widzą 

informację zwrotną od nauczyciela i mogą dodać własną – taka wymiana może 

się przerodzić w interakcję z nauczycielem. 

 

  

https://insertlearning.com/
https://edpuzzle.com/
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Opisane techniki i narzędzia to jedynie niewielka część pomysłów na 

sposoby udzielania uczniom i uzyskiwania od nich kształtującej informacji 

zwrotnej. Dydaktyka i profesjonalna kreatywność nauczyciela generują ogrom 

rozwiązań metodycznych. Oczywiście, nie jest konieczne stosowanie wielu 

technik i narzędzi. Może to doprowadzić do chaosu, pokazu ‘fajerwerków’,  

w którym zagubi się rzeczywista istota tych pomysłów. Warto wybrać i stosować 

te najbardziej odpowiednie dla danego kontekstu edukacyjnego, stopniowo 

uzupełniając lub zamieniając je na inne, aby uniknąć przewidywalności  

i monotonii. 
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PODSUMOWANIE 

 Wpływ informacji zwrotnej na efektywność kształcenia jest 

niezaprzeczalna. Umiejętnie udzielony i odebrany feedback stanowi o różnicy  

w postępach ucznia bądź ich braku, może wpłynąć na emocje związane  

z procesem uczenia się, a tym samym na motywację do dalszej pracy.  

Rolą nauczyciela jest takie zagospodarowanie ograniczonego czasu lekcyjnego, 

aby działania przyniosły jak najlepsze efekty. Świadome zaplanowanie 

przekazywania uczniom informacji zwrotnej oraz pokazanie im, w jaki sposób tę 

informację wykorzystać do dalszej pracy nigdy nie będzie czasem straconym.  

Aby być skutecznym uczestnikiem procesu uczenia się, młody człowiek musi 

uzyskać kontrolę nad własną pracą i narzędzia do jej ulepszania.  

 Wiele klas lekcyjnych potrzebuje rozwoju kultury informacji zwrotnej, 

która opiera się na świadomości, że progres wymaga informacji zwrotnej, 

otwarcia się na ewaluację, ale jednocześnie ocena ta jest udzielana w sposób 

kształtujący, bez zagrażania uczniowskiemu ego i generowania negatywnych 

emocji związanych z bezrefleksyjną krytyką. Takie środowisko klasowe dalej 

podsyca aktywność, działania uczniów, rozwijając w nich postawy i umiejętności 

związane z procesem uczenia się przez całe życie, bo to jest najważniejsza rola 

współczesnej szkoły. 
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ZAŁĄCZNIK 1 

Przykładowe wypowiedzi – informacja zwrotna dla ucznia w różnych sytuacjach 

Kiedy uczeń sobie nie radzi mimo dużego wysiłku 

Mówisz, że tego nie umiesz, a po prostu jeszcze/ na razie tego nie umiesz. 

Gdyby to było łatwe, nic nowego byś się nie nauczył(a). 

Dasz radę się tego nauczyć. Podzielmy materiał na mniejsze części. 

 

Kiedy uczeń ma trudności i potrzebuje pomocy w doborze strategii 

Zróbmy jeden przykład wspólnie. 

Opisz, o co Ci chodziło pisząc ten tekst. 

Które ćwiczenie możesz wykorzystać jako przykład do wykonania tego 

zadania? 

 

Kiedy uczeń robi postępy 

Twoja dzisiejsza wypowiedź jest wyraźnie lepsza od ostatniej, ponieważ … 

Ta struktura wydawała się trudna, ale nie dałeś/aś za wygraną i dziś 

zastosowałeś/aś ją dobrze. 

 

Kiedy uczeń osiąga sukces po dużym wysiłku 

Co zrobisz, jeżeli ponownie napotkasz ponowną trudność? 

Porównaj swoją dzisiejszą pracę z poprzednią. Widzisz różnice? Jakie?  

 

Kiedy uczeń z łatwością odnosi sukces bez wysiłku 

Świetnie, że sobie z tą strukturą szybko poradziłeś/aś. Teraz poszukajmy dla 

Ciebie kolejnego wyzwania. 

Jesteś gotowy/a na coś trudniejszego. 

Nie chcę, żebyś się nudził/a. Co możesz/ chciał(a)byś zrobić teraz? 

Zaadaptowane z: Growth mindset feedback 

https://www.mindsetworks.com/websitemedia/resources/growth-mindset-

feedback-tool.pdf 

  

https://www.mindsetworks.com/websitemedia/resources/growth-mindset-feedback-tool.pdf
https://www.mindsetworks.com/websitemedia/resources/growth-mindset-feedback-tool.pdf
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ZAŁĄCZNIK 2 – Przykładowe wyjściówki – EXIT SLIPS 

Napisz jedną rzecz,  

z której jesteś dziś 

szczególnie dumny/a. 

Wyjaśnij, dlaczego. 

Nauczyłem/am się dziś: 

 

 

 

 

Mam pytanie: 

 

 

 

Które ćwiczenie było dla 

Ciebie najbardziej 

pomocne? 

Nad czym chciał(a)byś 

popracować na 

następnej lekcji? 

 

 

 

 

 

Co z dzisiejszej lekcji 

może Ci się przydać  

w życiu poza szkołą? 

 

 

 

 

Czego się dziś 

nauczyłeś/aś? 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas dzisiejszej lekcji 

nie rozumiałem/am: 

 

 

 

 

Które ćwiczenie z 

dzisiejszej lekcji 

najbardziej Ci się 

podobało? 

Jakie słowa pamiętasz  

z dzisiejszej lekcji? 

 

 

 

 

 

 

Czy chciał(a)byś, aby 

kolejna lekcja była też 

poświęcona materiałowi 

z dzisiejszej lekcji? 

Napisz jedną rzecz, którą 

mogłeś/aś dziś zrobić 

lepiej. Wyjaśnij 

dlaczego. 

 
 
 

 
 
 

Co powiedział(a)byś  

w story na Instagramie  

o dzisiejszej lekcji? 
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Napisz pytanie, które 

nurtuje Cię po dzisiejszej 

lekcji. 

 

 

 

 

 

 

Gdyby dzisiejsza lekcja 

była książką, piosenką 

lub filmem, jaki 

dał(a)byś jej tytuł? 

Napisz dwa pytania, na 

które odpowiedzi 

poznał(a)ś podczas 

dzisiejszej lekcji. Podaj 

też odpowiedzi. 

 

 

 

 

Napisz notatkę  

z podziękowaniem dla 

koleżanek/ kolegów,  

z którymi dziś 

pracował(a)ś  

w grupie. Co było 

szczególnego/ 

pomocnego  

w Waszej współpracy? 

 

 

Napisz 3 słowa, których 

się dziś nauczyłeś/aś  

i stwórz dla nich karty 

Tabu. 

NOWY WYRAZ: 

………………… 

1) słowo tabu 

………………….. 

2) słowo tabu 

………………….. 

3) słowo tabu 

………………….. 

(Karty będzie można 

wykorzystać do gry 

podczas kolejnych lekcji. 

Słowa tabu to te, które 

naturalnie pasują do 

definicji głównego 

wyrazu, ale podczas gry 

nie będzie można ich 

używać.) 

 

 


