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O PROJEKCIE 

Ponad 2/3 Europejczyków mieszka w miastach. Dlatego jednym z największych wyzwań tego 

stulecia jest zadbanie o to, aby miasta mogły w sposób zrównoważony świadczyć usługi na 

rzecz swoich mieszkańców, zapewniając im w tym samym czasie bezpieczeństwo, zdrowie, 

dobrobyt i pełen dostęp do informacji. Europejski projekt „Urban Science” jest edukacyjną 

odpowiedzią na to wyzwanie. 

 

 

 

Szerokie zastosowanie tego podejścia, nie tylko podczas zajęć z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, pomoże uczniom zdobywać kompetencje niezbędne do ich 

aktywnego udziału w budowaniu zdrowych miast, a także rozwijać umiejętności kluczowe na 

rynku pracy i niezbędne w portfolio ekspertów związanymi z obszarem zrównoważonego 

rozwoju miast.  

Ideą projektu jest wykorzystanie przestrzeni miasta jako „żywego laboratorium”, w którym 

młodzież, w szczególności podczas zajęć terenowych realizowanych zgodnie z metodyką 

nauczania przez dociekanie naukowe, odkrywa, w jaki sposób nauka może nam pomóc  

w tworzeniu zdrowszych i bardziej zrównoważonych miejsc do życia. Nacisk jest kładziony na 

wykorzystanie posiadanej i nowo zdobywanej wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz kreatywności młodzieży w poszukiwaniu rozwiązań dla 

zidentyfikowanych problemów czy wyzwań, a nie jedynie ich eksploracji. 

Pod kątem dydaktycznym, projekt bazuje na dotychczasowych doświadczeniach europejskich 

krajów we wdrażaniu metody badawczej w edukacji szkolnej. Od strony merytorycznej, 

skupia się na zrozumieniu, jakie modele dla zrównoważonego rozwoju możemy czerpać ze 

świata  przyrody i jak skutecznie je wdrażać w zurbanizowanym środowisku miasta. Kluczem 

do sukcesu projektu jest połączenie potrzeb wynikających z podstaw programowych  

w poszczególnych krajach partnerskich, kompetencji nauczycieli, a także profili uczniów. 

Dowiedz się więcej o projekcie i realizowanych działaniach na stronie: 

 

www.urbanscience.gridw.pl  

 

 

Celem projektu „Urban Science –  Integrated Learning for  Smart Cities ” jest promocja 

wykorzystania metody badawczej (nauczanie przez dociekanie naukowe, ang. Inquiry-Based Science 

Education, IBSE) oraz edukacji terenowej w kształceniu młodego pokolenia mieszkańców 

europejskich metropolii i mniejszych miast. 

http://www.urbanscience.gridw.pl/
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Wprowadzenie 

Celem projektu „Urban Science – Integrated Learning for Smart Cities” jest wspieranie młodzieży  

w rozwoju kompetencji, które umożliwią młodym aktywne włączenie się w poszukiwanie rozwiązań 

na wyzwania stojące przed miastami, działając na podstawie wiedzy naukowej oraz argumentację 

opartą na dowodach naukowych. Projekt oferuje nauczycielom dostęp do modułów edukacyjnych  

i zachęca ich do monitorowania efektów procesu nauczania i postępów w rozwoju kompetencji 

uczniów z wykorzystaniem zaproponowanych narzędzi ewaluacyjnych.  

Kompetencje na rzecz zrównoważonego rozwoju miast (ang. Urban 

Science Competences) 

Opracowany w ramach projektu dokument przedstawiający założenia do organizacji i prowadzenie 

zajęć z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wspierających edukację na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast zawiera dwa zestawy kompetencji – matematyczno-przyrodniczych 

oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju, które są traktowane jako komplementarne (patrz Załącznik 

nr 1). Lista kompetencji matematyczno-przyrodniczych jest zbieżna z podobnymi zestawieniami 

publikowanymi w literaturze. Lista kompetencji na rzecz zrównoważonego bazuje na rekomendacjach 

międzynarodowych.  

Kompetencje te powinny być rozwijane poprzez realizację aktywności składających się na cykl 

kształcenia z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych projektu. Zachęcamy nauczycieli do 

stosowania odpowiednich narzędzi zarówno do oceny cząstkowych, jak i ogólnych postępów 

uczniów. Umożliwi to wprowadzanie niezbędnych poprawek w materiałach edukacyjnych już podczas 

ich stosowania i bieżące doskonalenie procesu kształcenia. 

W literaturze znaleźć można kryteria ewaluacji i narzędzia samooceny zarówno dla kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych, jak i kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju. W projekcie 

podjęto próbę scalenia tych list, aby łatwiej było dokonać oceny sumatywnej. Dlatego też Arkusz 

oceny kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast zawiera mniej kompetencji niż 

wynikałoby to z prostej sumy ww. list. 

Warto pamiętać, że kompetencje na rzecz zrównoważonego rozwoju miast nie mogą zostać 

ukształtowane podczas pracy z jednym modułem. Błędem jest oczekiwanie, że w trakcie  

3–4-godzinnych zajęć nastąpi znacząca zmiana postaw lub wzrost poziomu motywacji. Dlatego też, 

jeśli potrzebna jest ocena sumatywna do oceny postępów po realizacji jednego modułu, Arkusz oceny 

należy odpowiednio dostosować, biorąc pod uwagę cele nauczania i tematykę materiałów 

edukacyjnych.  
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Cel i założenia publikacji  

Niniejsza publikacja zawiera zestaw narzędzi do ewaluacji kompetencji uczniów, które są 

kształtowane na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych realizowanych  

w środowisku miejskim. Zgodnie bowiem z założeniami projektu Urban Science, przedsięwzięcie ma 

wspierać nauczycieli w ich pracy na trzy sposoby: 

(1) Zapewnić dostęp do katalogu narzędzi opracowanych w ramach innych projektów  

i opisanych w literaturze. Repozytorium narzędzi ewaluacyjnych zawiera 

 narzędzia opracowane do oceny konkretnego zestawu kompetencji matematyczno-

przyrodniczych lub kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 narzędzia wspierające uczniów i nauczycieli w samoocenie posiadanych kompetencji  

i ocenie ich poziomu; 

 narzędzia ułatwiające monitorowanie postępu w rozwijaniu ww. kompetencji. 

(2) Udostępnić Arkusz oceny kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, który ma 

służyć jako narzędzie do monitorowania postępów w rozwoju ww. kompetencji. Jeśli Arkusz 

ma służyć ocenie zmian, jakie zaszły w uczniach po realizacji jednego modułu tematycznego, 

wówczas powinno się go zmodyfikować. Ogólny opis kompetencji musi zostać dostosowany 

do treści modułu, celów kształcenia oraz oczekiwanych rezultatów. Doświadczenia 

węgierskiego partnera projektu wskazują również, że Arkusz po modyfikacji może stanowić 

narzędzie samooceny dla uczniów.  

(3) Zaprezentować zestaw metod samooceny, które można wdrożyć, aby uzyskać obraz tego, jak 

uczniowie oceniają własne postępy. Narzędzia samooceny dostarczają szybkiego oglądu na 

efektywność konkretnych aktywności z modułów tematycznych.  

Przy projektowaniu i testowaniu ww. narzędzi przyjęto pewne ogólne założenia.  

 Mała ilość dostępnego czasu oraz przeładowanie pracą zostały wskazane przez nauczycieli 

jako istotne elementy wpływające na nauczenie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Dlatego ważne było, aby proces ewaluacji był jak najprostszy i wymagający minimalnych 

nakładów pracy. 

 Repozytorium narzędzi powinno oferować zarówno narzędzia bardziej ogólne do 

jednoczesnego zastosowania w skali całego projektu (dostarczenie porównywalnych danych 

do celów monitoringu), jak te umożliwiające pomiary specyficznych wskaźników krajowych.  

 Oferowane narzędzia powinny być łatwo dostępne w wybranym języku, zrozumiałe i proste 

do zastosowania.  

 Narzędzia te powinny być inkluzywne (do zastosowania z uczniami z różnych grup 

społecznych) oraz do wykorzystania niezależnie od płci ucznia. 

 Niektóre narzędzia powinny umożliwić ocenę afektywnych elementów procesu nauczania, 

gdyż są one ważne przy kształtowaniu kompetencji. Efekty nauczania oraz uczenia się jako 

procesów zależą od emocji, jakie im towarzyszą. Jest to szczególnie istotne w przypadku 

tematów dotyczących środowiska, które są integralną częścią edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Zmiana postaw jest w nawet ważniejsza niż zdobycie wiedzy.  

 Repozytorium powinno zapewnić różnorodność narzędzi, a jednocześnie nie być zbytnio 

przeładowane, aby nie utrudniać przeszukiwania. 

 Oferowane narzędzia powinny zapewniać odpowiednią ewaluację efektów uczenia się  

z zastosowaniem metody dociekania naukowego zaprezentowanej w modułach 
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tematycznych Urban Science – dawać obraz postępów na każdym etapie procesu 

badawczego, jak i na jego finale. Dlatego dobrano zarówno metody ewaluacji formatywnej  

i sumatywnej. 

 Narzędzia mają służyć nauczycielom, którzy będą korzystać z nich w sposób krytyczny  

i modyfikować je wg własnych potrzeb, biorąc pod uwagę szczegółowe cele realizowanego 

modułu tematycznego czy na przykład etap procesu badawczego, na którym są uczniowie. 

Dotyczy to wszystkich narzędzi – także metod samooceny czy Arkusza kompetencji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast.  

Sposób opracowania publikacji 

Poniżej prezentujemy w skrócie poszczególne kroki towarzyszące opracowaniu zestawu narzędzi 

ewaluacyjnych służących edukacji miejskiej. 

Repozytorium narzędzi ewaluacyjnych to zestaw narzędzi, które partnerzy projektu uznali za 

przydatne w pracy z modułami edukacyjnymi. Po wstępnej fazie obejmującej gromadzenie 

różnorodnych dostępnych narzędzi ewaluacyjnych, dokonano ich przeglądu oraz pogrupowano, 

biorąc pod uwagę cel, jakiemu służą (patrz Załącznik nr 2). Zaktualizowano także linki do 

szczegółowych opisów narzędzi tam, gdzie tylko było to możliwe.  

Główne etapy pracy obejmowały: 

 Krok 1: wspólne tworzenie przez partnerów projektu obszernego pakietu narzędzi 

przydatnych w projekcie; 

 Krok 2: przegląd  i wybór narzędzi spełniających ww. założenia; 

 Krok 3: ocena Repozytorium na poziomie krajowym; 

 Krok 4: testowanie wybranych narzędzi w trakcie pilotażowego wdrożenia modułów 

tematycznych; 

 Krok 5: wprowadzanie niezbędnych zmian i modyfikacji do Repozytorium; 

 Krok 6: opracowanie wskazówek wykorzystania narzędzi ewaluacyjnych udostępnionych  

w Repozytorium. 

W przypadku Arkusza oceny kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast, prace 

rozpoczęły się na spotkaniu projektowym, na którym dokonano przeglądu Repozytorium. W trakcie 

pracy metodą warsztatową partnerzy projektu pochylili się nad połączeniem i ujednoliceniem dwóch 

zestawów kompetencji (matematyczno-przyrodniczych oraz na rzecz zrównoważonego rozwoju). Na 

podstawie uzyskanych rezultatów liderzy działania Ewaluacja opracowali pierwszą wersję Arkusza. 

Następnie partnerzy dokonali oceny Arkusza i wprowadzono finalne poprawki. 

Narzędzia samooceny zostały zaproponowane przez lidera działania Ewaluacja i uzyskały akcept 

partnerów projektu. 

Repozytorium narzędzi ewaluacyjnych 

Jak już wspomniano, Repozytorium zawiera zestaw narzędzi umożliwiających ocenę formatywną 

bądź sumatywną, bądź przeprowadzenie samooceny przez różne grupy odbiorców projektu: 
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Kompetecje Ocena  Rodzaj  Oceniani 

Kompetencje badawcze w ramach 

kompetencji matematyczno-przyrodniczych 

formatywna samoocena  uczniowie 

formatywna samoocena nauczyciele 

sumatywna ocena zewnętrzna  uczniowie 

Kompetencje na rzecz zrównoważonego 

rozwoju 

formatywna samoocena uczniowie 

formatywna samoocena nauczyciele 

sumatywna ocena zewnętrzna  uczniowie 

Ogólnie 

  

elementy afektywne formatywna samoocena uczniowie  

aspekty poznawcze (wiedza, 

umiejętności) 

sumatywna samoocena nauczyciele  

wywiady prowadzone podczas 

testowania modułów 

edukacyjnych 

obydwie  ocena zewnętrzna  nauczyciele 

W Repozytorium znaleźć można przede wszystkim narzędzia adresowane do dwóch grup odbiorców: 

uczniów i nauczycieli. Choć z powodzeniem mogą być one wykorzystywane także w innych 

działaniach edukacyjnych.  

Narzędzia służą albo ocenie kompetencji badawczych z obszaru przedmiotów matematyczno-

przyrodniczych albo kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niemniej większość narzędzi 

(szczególnie tych które uzyskały pozytywne opinie nauczycieli) nie dają możliwości pełnej oceny 

kompetencji a raczej ich składowych afektywnych (motywacji, poczucia własnej skuteczności  

i sprawczości). Narzędzia te są zatem kluczowe przy odkrywaniu postępów w rozwoju kompetencji 

badawczych czy z zakresu zrównoważonego rozwoju. Zapewne zostały tak dobrze przyjęte przez 

testujących je nauczycieli, gdyż często w edukacji szkolnej to aspekty poznawcze wiodą prym, a tym 

samym nauczyciele mają ograniczony dostęp do narzędzi ewaluacyjnych powiązanych z elementami 

afektywnymi. 

W Repozytorium znajdują się narzędzia służące zarówno do oceny rezultatów na poszczególnych 

etapach edukacyjnej podroży (ocena formatywna), wspierając nauczycieli w adaptacji i wdrażaniu 

modułów tematycznych. Inne dotyczą ewaluacji efektów całego procesu edukacyjnego (ocena 

sumatywna), wliczając w to ankiety pre-/post-. 

Większość narzędzi należy do grupy metod samooceny, jednak narzędzia ewaluacji zewnętrznej oraz 

wskazówki do prowadzenia pogłębionych wywiadów również mogą być pomocne. Ostatnia grupa 

narzędzi może efektywnie wspierać adaptację istniejących lub opracowanie nowych modułów 

tematycznych lub innych form współpracy nad materiałami edukacyjnymi. Te narzędzia są bardzo 

ważne, gdyż zapewniają mocne podstawy do obiektywnej oceny procesu edukacyjnego, a nie 

popierania się jedynie na intuicyjnej ocenie w stylu “to zadziałało w klasie, a to nie". 

Poniższa tabela przedstawia strukturę Repozytorium. Zgromadzone w niej narzędzia zostały 

przetestowane podczas pilotażowego wdrożenia modułów tematycznych. Zalecamy, aby nauczyciele, 

nim dokonają adaptacji modułu edukacyjnego do swoich potrzeb, zastanowili się,  które z tych 

narzędzi najlepiej pasują do potrzeb uczniów, specyfiki danej placówki czy celów nauczania. Na 

przykład w grupach charakteryzujących się małą autonomią poszczególnych uczniów trudno będzie 

zastosować system oceny koleżeńskiej, a wprowadzenie narzędzi samooceny może wymagać 

szczegółowych instrukcji lub bezpośredniego wsparcia. Podobnie, jeśli w danej szkole nie stosuje się 
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jakiejś metody nauczania, która została uwzględniona w module (np. grywalizacji), zastosowanie 

przed jej wprowadzeniem prostego narzędzia samooceny może poprawić efekty pracy. 

Niektóre narzędzia w Repozytorium służą także ocenie kompetencji nauczycieli. Zostały 

uwzględnione, gdyż stanowią dobrą podstawę do oceny zrozumienia przez edukatorów metody 

nauczania przez odkrywanie/dociekanie naukowe. Mogą także wspierać nauczycieli w ocenie 

postępów ich rozwoju zawodowego. Załącznik nr 2 uwzględnia te narzędzia. 

Arkusz oceny kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast  

Arkusz to narzędzie ewaluacji służące ocenie średnio- oraz długoterminowych rezultatów procesu 

nauczania z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych projektu. Arkusz został pomyślany jako  

narzędzie w formie pre-/post- umożliwiające nauczycielowi ocenę postępu uczniów w trakcie 

kompleksowej pracy z modułami edukacyjnymi. Jednak Arkusz można również zaadaptować w taki 

sposób, że będzie służył ocenie postępów zrealizowanych w ramach jednego modułu lub wybranego 

ich zestawu. Takie podejście jest szczególnie polecane, jeśli realizacja modułów została zaplanowana 

na minimum 3 lekcje i okres minimum 2 tygodni. Według danych literaturowych, stosowanie takiego 

podejścia w krótszym okresie czasu może nie przynieść oczekiwanych efektów. Na ocenę postępów 

dokonywaną przy zastosowaniu jakiegokolwiek narzędzia typu pre-/-post może mieć wpływ wiele 

czynników, takich jak styl pracy w danej szkole (poziom autonomii uczniów, możliwość prowadzenia 

otwartego dialogu, wsparcie dla decyzji podejmowanych na podstawie konkretnych dowodów, rola 

nauczycieli, zaangażowanie uczniów i poziom ich odpowiedzialności za własne uczenie się, etc.), 

dotychczasowe doświadczenie nauczyciela w wykorzystaniu różnorodnych metod edukacyjnych,  

w tym nauczania przez dociekanie naukowe, itd. 

 Generalnie, im mniejszy kontakt mieli do tej pory uczniowie z pracą metodą badawczą i mniejsze 

możliwości organizacji własnej pracy, tym większe postępy zostaną odnotowane w Arkuszu. Na 

efekty wpływa również samo przygotowanie nauczycieli do pracy z modułami edukacyjnymi – jeśli 

jest ono niewystarczające, wówczas strach, niepewność i frustracja odczuwana przez edukatorów 

może się przenieść na młodzież. W takiej sytuacji postępy w rozwijaniu kompetencji będą zapewne 

niezauważalne.  

Rekomendujemy, aby jakiekolwiek zmiany w Arkuszu były wdrażane według następującej ścieżki: 

1. Przed rozpoczęciem pracy, odpowiedz na poniższe pytania: 

 Czy w danej grupie uczniów planujesz wdrożenie jednego czy kilku modułów tematycznych?  

 Czy uczniowie będą też realizowali inne aktywności proponowane w ramach projektu? 

2. W zależności od udzielonych odpowiedzi należy podjąć decyzję, czy zostanie wykorzystany do 

ewaluacji oryginalny Arkusz, czy też trzeba to będzie zmodyfikować (patrz Załączniki nr 6). W celu 

mpdyfikacji Arkusza trzeba szczegółowo przeanalizować zakres tematyczny i cele nauczania danego 

modułu, aby stwierdzić, które z kompetencji mogą być kształtowane dzięki jego realizacji. 

3. W kolejnym kroku trzeba sprawdzić sformułowania użyte w Arkuszu.  

 Czy odpowiadają one sformułowaniom stosowanym w krajowej podstawie programowej? 

 Czy są one odpowiednie do zastosowania w danej grupie uczniów? Czy będą dla nich 

zrozumiałe? 
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4. Gdy Arkusz jest już gotowy, nauczyciel ocenia poziom kompetencji każdego z uczniów, zanim 

rozpoczną pracę z modułem/modułami tematycznymi (ocena pre-). 

Jeśli wyniki ewaluacji mają być udostępniane ekspertom zewnętrznym, np. naukowcom, należy 

szczególnie zwrócić uwagę na poniższe aspekty: 

 W wielu krajach, w tym w Polsce, stosowane są przepisy o ochronie danych osobowych. 

Nauczyciel (lub naukowiec) mogą zastosować odpowiednie kodowanie wyników 

poszczególnych uczniów, aby przy analizie danych nie używać nazwisk uczestników. 

 Być może niezbędne będzie podpisanie porozumienia między ekspertem a szkołą, a także 

poinformowanie rodziców, że taka ewaluacja zewnętrzna ma miejsce, jakie dane są 

gromadzone etc. 

 Należy zdecydować, jak będzie przebiegała komunikacja wyników projektu (jeśli jest 

przewidziana). 

 Ewaluacja może dotyczyć tylko wybranych kompetencji – szczególnie jeśli uczniowie będą 

pracowali tylko z jednym modułem. 

5. Po założonym okresie czasu dokonuje ponownej oceny poziomu kompetencji (ocena post-). 

6. Wyniki pre- i post-ewaluacji są porównywane, a obserwowane zmiany poddane analizie. 

Arkusz można również zastosować jako narzędzie do samooceny uczniów. 

Narzędzia samooceny 

Specjalny zestaw narzędzi zawartych w Repozytorium, wzbogacony o dodatkowy komentarz, ma 

pomóc nauczycielom w przygotowaniu narzędzi samooceny dla uczniów. Zestaw ten (patrz Załącznik 

nr 8) będzie szczególnie przydatny dla mniej doświadczonych nauczycieli. 

Opinie praktyków 

Narzędzia opisane w niniejszym dokumencie były testowane przez partnerów projektu. Dodatkowo, 

intensywny pilotaż z udziałem 10 nauczycieli i blisko 350 uczniów przeprowadzono na Węgrzech  

w okresie marzec 2019 – styczeń 2020. Także studenci – przyszli nauczyciele – odnieśli się do 

zaproponowanego Arkusza oceny podczas szkolenia w listopadzie 2020   

(1) Repozytorium narzędzi ewaluacyjnych zawiera różnorodne narzędzia. Wydaje się, że 

nauczyciele wolą narzędzia refleksyjne i autorefleksyjne Nauczyciele z bogatszym 

doświadczeniem w nauczaniu przez dociekanie naukowe zaadaptowali narzędzia oceniania w 

różny sposób, również jako elementy gier fabularnych. Jeśli narzędzia te są używane w 

środowisku nauczania opartym na grach, siatki oceny lub samo wykonanie zadania 

samooceny mogą służyć jako podstawa do zdobywania punktów. W przeciwnym razie 

konkurencja między poszczególnymi uczniami lub zespołami uczniów i otwarte porównania 

mogą utrudniać proces uczenia się. 

(2) Arkusz oceny kompetencji może służyć jako ogólne narzędzie do monitorowania postępów w 

okresie pracy z kompetencjami na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Jak zasugerowano 

powyżej, można (i należy) go zmodyfikować, jeśli celem jest śledzenie postępów w jednym 

określonym module edukacyjnym. W takim przypadku ogólne opisy kompetencji należy 
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dostosować do treści modułu, celów nauczania i spodziewanych efektów uczenia się. Jak 

sugeruje pilotaż zrealizowany na Węgrzech, Arkusz można również przekształcić w narzędzie 

samooceny uczniów. Przyszli nauczyciele uważali, że obszary kompetencji ujęte w Arkuszu są 

zbyt szerokie, a zatem trudno je powiązać z rzeczywistymi procesami w klasie, a ponadto 

trudne jest dostosowanie Arkusza do modułów edukacyjnych. Studenci przygotowujący do 

pracy w szkole wymyślili narzędzie, które można wykorzystać do wspierania autorefleksji 

uczniów (Załącznik nr 7). Grupa ta wolała pracować z dwiema oddzielnymi listami 

kompetencji, ponieważ postrzegała je jako bardziej odpowiednie dla specyfiki pracy w klasie. 

Stażyści stwierdzili jednak, że Arkusz stanowił pouczające narzędzie do refleksji nad ścieżką 

uczenia się i nie napotkali przeszkód w przekształceniu ogólnego narzędzia w szczegółowe, 

oparte na modułach edukacyjnych. W związku z tym przekształcony Arkusz (jak w Załączniku 

nr 7) został również wykorzystany do wspierania nauczycieli podczas wstępnego szkolenia  

i pilotażu na Węgrzech. 

(3) Partnerzy projektu wysoko ocenili zbiór narzędzi do samooceny studentów. 

Wskazówki do wyboru odpowiednich narzędzi  

Udostępnione w projekcie narzędzia ewaluacyjne mogą wspierać adaptację modułów tematycznych, 

planowanie ich wdrażania w klasie, jak i wspierać przygotowanie nauczycieli do tych zadań. 

W części powyżej zamieszczono konkretne wskazówki dotyczące wykorzystania odpowiednich 

narzędzi. Zanim jednak użytkownik dokona wyboru, warto wziąć pod uwagę odpowiedzi na poniższe 

pytania. 

 Czy dopiero zaczynasz pracować według metody nauczania przez dociekanie naukowe? 

Jeśli odpowiedź jest pozytywna, rozważ stosowanie narzędzi samooceny. Jeśli planujesz 

wykorzystanie Arkusza oceny kompetencji, wybierz raczej wersję udostępniają w Załączniku nr 7. 

Możesz też ocenić własne umiejętności w zakresie rozumienia procesu badawczego i myślenia 

naukowego lub umiejętności adaptacji materiałów edukacyjnych, korzystając z jednego z narzędzi 

adresowanych do nauczycieli. 

 Czy zaczynasz dopiero wdrażać w swojej pracy elementy edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju? 

Jeśli tak, skorzystaj z Arkusza oceny kompetencji zamieszczonego w Załączniku nr 7. Możesz także 

skorzystać z narzędzi samooceny, aby ocenić efekty swojej pracy z modułami edukacyjnymi. Oprócz 

specjalnie zaprojektowanych kwestionariuszy, możesz skorzystać również z narzędzi typu tabela KWL 

lub drzewo Bloba – zaprojektowanych dla uczniów, ale dzieki temu znacznie prostszych. 

 Czy masz własne doświadczenia w zakresie stosowania nauczania przez dociekanie 

naukowe lub edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju? 

Jeśli nie, warto poprosić o poradę bardziej doświadczone koleżanki i kolegów lub jednego  

z partnerów projektu, jeśli chcesz dokonać zmian w Arkuszu oceny kompetencji lub zastosować inne 

narzędzie niż wskazane w danym module. 

 Czy masz doświadczenie w stosowaniu grywalizacji? 

Jeśli nie, poradź się eksperta od grywalizacji lub bardziej doświadczonego nauczyciela (lub jednego  

z partnerów projektu), zanim wybierzesz nowe narzędzie z Repozytorium, aby włączyć je do 

wybranego modułu edukacyjnego. 
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Warto pamiętać, że pomoc bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów jest nieoceniona  

w przypadku ekeperymentowania z nowymi metodami nauczania. Wsparcia takiego można szukać 

zarówno poprzez wirtualne platformy, w tym media społecznościowe, jak i bezpośrednie spotkania  

i rozmowy. 
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Załącznik nr 1. Kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju 

miast (ang. Urban Science Competences) 

W dokumencie opisującym założenia organizacji i prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych, wspierających edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 

(Produkt projektu nr 2) zamieszczono listę kompetencji matematyczno-przyrodniczych (ang. IBSE 

competences) oraz kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability 

competences). Jak wspomniano w ww. dokumencie, kompetencje te nawzajem się uzupełniają i aby 

mieć pogląd na sposób ich rozwoju dzięki wykorzystaniu materiałów edukacyjnych projektu Urban 

Science rekomendowane jest prowadzenie ciągłego procesu (formatywnej) ewaluacji. 

1.1 Kompetencje matematyczno-przyrodnicze (ang. IBSE Competences) 

Poniższa lista zawiera zestaw kompetencji matematyczno-przyrodniczych kształconych w ramach 

pełnego cyklu pracy z modułami tematycznymi. W przypadku jednego modułu edukacyjnego będą 

rozwijane jedynie wybrane kompetencje.  

Kompetencje matematyczno-przyrodnicze 

1. Pogłębianie wiedzy  
i budowanie swojego 
zrozumienia dla kluczowych 
wyzwań miast 

1.a. Prowadzi obserwacje 

1.b. Wymienia i używa systemów klasyfikacji 

1.c. Wskazuje na relacje pomiędzy elementami 

1.d. Rozumie teorie naukowe 

2. Uczenie się, jak wykonywać 
określone czynności  

2.a. Rozpoznaje sprzęt badawczy 

2.b. Używa sprzętu badawczego 

2.c. Opisuje standardowe metody wykonywania 

badań/prowadzenia obserwacji 

2.d. Prowadzi badania/obserwacje przy wykorzystaniu 

standardowych metod 

3. Rozwijanie rozumienia procesu 
badawczego 

3.a. Stawia pytania 

3.b. Planuje strategię działania 

3.c. Ocenia ryzyko 

3.d. Pozyskuje niezbędne dane 

3.e. Prezentuje dane we właściwy sposób 

3.f. Przetwarza dane 

3.g. Interpretuje dane 

3.h. Wyciąga wnioski 

3.i. Ocenia rezultaty badań 
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1.2 Kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability 

Competences) 

Kompetencje te są kluczowe, aby lepiej zrozumieć podstawy i móc stawić czoła wyzwaniom 

związanym ze zrównoważonym rozwojem, przed którymi stoi Europa. Celem tego dokumentu nie jest 

szczegółowy opis tych wyzwań (szczegółowe informacje można znaleźć np. w licznych artykułach1),  

a jedynie prezentacja ich ogólnego charakteru. 

W zasadzie wszystkie wyzwania, przed jakimi stajemy obecnie, można poklasyfikować na trzy grupy:   

 Poziomu pierwszego: wiemy, jakie są problemy i wiemy, jak je rozwiązać. Rolą edukacji jest 

informowanie społeczeństwa o tym, co musi robić. Przykładem jest recykling jako 

rozwiązanie problemu odpadów. Cele i paradygmat społeczeństwa pozostają niezmienione2. 

 Poziomu drugiego: wiemy, jakie są problemy, ale rozwiązanie tych problemów wymaga 

radykalnej zmiany w podejściu do stosowanych rozwiązań. Rolą edukacji staje się rozwijanie 

kompetencji w zakresie badania i wdrażania nowych rozwiązań. Przykładem jest gospodarka 

o obiegu zamkniętym, która postrzega „odpady” jako „surowiec” dla nowych procesów. Cele  

i paradygmat społeczeństwa pozostają niezmienione. 

 Poziomu trzeciego: na tym poziomie kwestionuje się cele i paradygmaty samego 

społeczeństwa – mówi się o jego nowych formach lub sposobach organizacji. Dotychczas 

stosowane rozwiązania nabierają zupełnie nowego znaczenia. Proces uczenia się postrzegany 

jest jako ciągłe eksperymentowanie, uzyskiwanie informacji zwrotnej, rewizja założeń oraz 

ponowna iteracja, ponieważ uczący się rozwiązują złożone i powiązane ze sobą problemy. 

Podejście do edukacji na rzecz zrównoważonych miast, promowanie w projekcie, opiera się na 

przechodzeniu od poziomu pierwszego do poziomu drugiego, na którym uczniowie dostają możliwość 

samodzielnego kreowania wizji swojego miasta w przyszłości, a nauczyciele – sposobność do 

otworzenia swojego podejścia do kształcenia młodego pokolenia i nadania mu większej swobody 

(podejście mniej  sterowane). Kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju charakteryzują się 

bowiem wyjątkową rolą, jaką odgrywają w rozwiązywaniu problemów związanych ze 

zrównoważonym rozwojem i możliwościami, które stoją przed ludzkością.  

Kompetencje w zakresie 

zrównoważonego rozwoju 

Opis 

1. Zrozumienie podejścia 
systemowego i umiejętność 
zastosowania myślenia 
systemowego w praktyce 
(dane wejściowe, dane 
wyjściowe, połączenia, pętle, 
informacja zwrotna)3 

 

1.a. Potrafi wskazywać różnorakie elementy budujące 
środowisko miejskie; 
1.b.  Wyjaśnia zależności pomiędzy elementami tworzącymi 
przestrzeń miasta;  
1.c.  Dostrzega, że wszystkie działania mają wpływ na 
system jako całość i… 
1.d.  Często mają złożone konsekwencje (pozytywne  
i negatywne). 

                                                           
1
 Vare, P., Scott, W. (2007). Learning for a Change. Journal of Education for Sustainable Development. 1. 191-

198. 10.1177/097340820700100209. Dostęp online, 13.05.2019: 
https://www.researchgate.net/publication/258157776_Learning_for_a_Change  
2
 Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-

intervene-in-a-system/ 
3
 Więcej informacji można znaleźć w dokumencie State of Washington Science Standards for more on 

progression in system competences. Dostęp online, 16.04.2019: 
www.k12.wa.us/Science/pubdocs/WAScienceStandards.pdf 

https://www.researchgate.net/publication/258157776_Learning_for_a_Change
http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
http://donellameadows.org/archives/leverage-points-places-to-intervene-in-a-system/
file:///I:/PROJEKTY/__UrbanScience_2017-2020/O2_FrameworkForScienceInTheUrbanEnv/www.k12.wa.us/Science/pubdocs/WAScienceStandards.pdf
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Kompetencje w zakresie 

zrównoważonego rozwoju 

Opis 

2. Zrozumienie, jak funkcjonują 
systemy przyrodnicze; jakie są 
limity ekologiczne dla 
działalności człowieka (granice 
nieszkodliwości dla 
środowiska) oraz ograniczenia 
w dostępie do zasobów 
naturalnych4 

2.a. Wyjaśnia, jak funkcjonują systemy przyrodnicze  
(z uwzględnieniem limitów ekologicznych) oraz jak przyroda 
korzysta z różnorakich strategii adaptacyjno-
optymalizacyjno-rozwojowych; 
2.b. Przedstawia negatywne skutki działalności człowieka 
przekraczającej granice nieszkodliwości dla środowiska; 
2.c. Wyjaśnia, w jaki sposób zrównoważone systemy 
gospodarują zasobami i kontrolują ich zużycie. 

3. Zdolność myślenia w czasie - 
przewidywania, myślenia z 
wyprzedzeniem i planowania 

 

3.a. Przedstawia różnorakie pomysły i wizje przyszłości; 
3.b. Opisuje szczegółowo różnorakie pomysły i wizje 
przyszłości; 
3.c. Ocenia poszczególne pomysły i wizje przyszłości; 
3.d. Przewiduje wpływ dzisiejszych działań na wygląd jutra. 

4. Zdolność krytycznego myślenia 
o pojęciach abstrakcyjnych 
takich jak wartości5 

4.a. Identyfikuje zachowania oraz wartości wzmacniające 
budowanie zrównoważonej przyszłości; 
4.b. Wyjaśnia rolę wartości przy podejmowaniu decyzji 
(integrowanie wiedzy naukowej z wartościami osobistymi  
i społecznymi przy dokonywaniu wyborów). 

5. Zdolność do oddzielenia liczb 
oraz ilości, jakości i wartości 

 

5.a. Umiejętność rozróżniania działań poprawiających jakość 
życia oraz tych wpływających na zmiany ilościowe w naszym 
otoczeniu. 

6. Umiejętność przejścia od bycia 
świadomym/posiadania wiedzy 
do działania 

6.a. Bierze odpowiedzialność za tworzenie i wdrażanie 
planów działania; 
6.b. Ocenia wyniki/skuteczność podejmowanych działań. 

7. Wyrażanie estetycznej i 
współczującej postawy wobec 
otaczającego nas świata 

7.a. Odczuwa związek pomiędzy sobą samym a otoczeniem; 
7.b. Dostrzega potrzeby innych;  
7.c. Okazuje współczucie dla innych ludzi oraz świata 
przyrody. 

8. Zdolność do poznawania, 
dociekania, działania, 
osądzania, wyobrażania, 
łączenia, oceniania i wyboru. 

8.a. Integruje różne zdolności techniczne/merytoryczne oraz 
postawy emocjonalne; 
8.b. Wyjaśnia, jakie kompetencje są istotne do odnalezienia 
się w danej sytuacji. 

 

 

                                                           
4
 Więcej informacji można znaleźć na stronach The Donut of Social and Planetary Boundaries oraz Planetary 

Boundaries. 
5
 Więcej informacji można znaleźć na stronie The Common Cause Handbook. 

https://www.kateraworth.com/doughnut/
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
http://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nine-planetary-boundaries.html
https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNha-xpMHaAhXPFsAKHdZzAREQFggsMAA&url=https%3A%2F%2Fvaluesandframes.org%2Fdownload%2Freports%2FCommon-Cause-Handbook2.pdf&usg=AOvVaw3SMCReLgq7xb0anJq6rP6c
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Załącznik nr 2. Repozytorium narzędzi ewaluacyjnych projektu 

Urban Science 

Możliwość 
zastosowania 
w cyklu 
nauczania 

Do kogo jest 
adresowane 

Narzędzie Cel ewaluacji  Typ narzędzia Link  

Przed etapem 
1 cyklu  

uczniowie Kwestionarius
z motywacji i 
poczucia 
własnej 
skuteczności 
Hermana 

określenie poprzez 
samoocenę poczucia 
sprawczości, motywacji 
i poczucia własnej 
skuteczności uczniów 
zaangażowanych w 
naukę przedmiotów 
matematyczno-
przyrodniczych w 
oparciu o projekty  

samoocena 
lub 
zewnętrzna 
ocena przed / 
po 

1
 

Siatka KWL aby dowiedzieć się, co 
uczniowie już wiedzą, 
czego chcieliby się 
nauczyć i 
przeanalizować zmiany  

samoocena i 
ocena 
rówieśnicza, 
formatywna 

2 

Kwestionarius
z 
motywowanyc
h strategii 
uczenia się 

ocena motywacji i 
wykorzystania strategii 
uczenia się przez 
uczniów 

samoocena, 
formatywna 

3
 

nauczyciele Narzędzie 
samooceny 
myślenia 
naukowego 

wspomagać refleksję 
nauczyciela na temat 
danej praktyki 
pedagogicznej; zbierając 
przykłady lub dowody 

narzędzie 
refleksyjne do 
samooceny 

4  

                                                           
1
 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1150071 

2
 https://www.twinkl.fr/teaching-wiki/kwl-grid 

3
 https://eric.ed.gov/?id=ED338122    

4
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/adding-pedagogical-process-knowledge-to-pedagogical-

content-knowledge(3dadc830-bd0e-4a40-9df0-14f11238b1e2)/export.html i  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4459239.pdf 

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1150071
https://www.twinkl.fr/teaching-wiki/kwl-grid
https://eric.ed.gov/?id=ED338122
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/adding-pedagogical-process-knowledge-to-pedagogical-content-knowledge(3dadc830-bd0e-4a40-9df0-14f11238b1e2)/export.html
https://pure.strath.ac.uk/portal/en/publications/adding-pedagogical-process-knowledge-to-pedagogical-content-knowledge(3dadc830-bd0e-4a40-9df0-14f11238b1e2)/export.html
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4459239.pdf
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Po etapie 3 
cyklu 

uczniowie i 
nauczyciele 

Arkusz 
refleksji I 
obserwacji 

zapewnienie 
przygotowanych ram do 
skupienia refleksji na 
określonych aspektach 
procesu nauczania i 
uczenia się, podczas 
pracy z pytaniami 
otwartymi 

ocena 
sumatywna 
oparta na 
współpracy 

5 

uczniowie Formatywna 
ocena 
wzajemna 

aby zapewnić 
szczegółowy wgląd w to, 
jak uczniowie oceniają 
swoją naukę 

ocena 
wzajemna, 
formatywna 

6 

uczniowie Lista 
kontrolna 
samooceny 
ucznia 

ocena pisemnych prac 
związanych z uczeniem 
się opartym na 
zapytaniach / 
projektach 

lista kontrolna 
samooceny 

7
 

Narzędzie 
oceny 
sumatywnej 
IBSE w 5 
etapach 

ocena postępów 
uczniów na każdym 
etapie procesu uczenia 
się poprzez dociekanie 
przy użyciu 5-
etapowego modelu 

ocenianie 
sumujące 
prowadzone 
przez 
nauczyciela 

8
 

Rubryka 
biomimikryczn
a 

zbieranie informacji o 
postępach uczniów w 
cyklu uczenia się 

samoocena 
podsumowują
ca ocena 

9
 

Protokół 
dialogu 
nauczyciela do 
oceny IBL 

ocenić wyobrażenia 
uczniów o procesie 
uczenia się poprzez 
dociekanie 

dialog, ocena 
formatywna 

10
 

Pytania 
testowe 
generowane 
przez uczniów 

sprawdzenie wiedzy 
studentów po sesji / 
cyklu 

ocena 
podsumowują
ca 

11
 

Ściana oceny ocena określonych 
kompetencji 

samoocena 12
 

                                                           
5
 https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/professional-reflection 

6
 https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/peer-assessment/ 

7
 http://www.teacherstryscience.org/lp/give-me-biomimetic-shelter 

8
 https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/summative_assessement.pdf 

9
 https://www.teacherstryscience.org/sites/default/files/lessonplan/resources/biomimicry_rubric.pdf 

10
 https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/dialogue_protocol.pdf 

11
 https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/  

https://schools.ednet.ns.ca/avrsb/070/tawebb/Appraisalindex/Cats/4Application/25StudentGeneratedtest.pdf 
12

 https://videsizglitiba.wordpress.com/vertesanas-kriteriji/ 

https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/professional-reflection
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/peer-assessment/
http://www.teacherstryscience.org/lp/give-me-biomimetic-shelter
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/summative_assessement.pdf
https://www.teacherstryscience.org/sites/default/files/lessonplan/resources/biomimicry_rubric.pdf
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/dialogue_protocol.pdf
https://www.prodigygame.com/blog/experiential-learning-activities/
https://videsizglitiba.wordpress.com/vertesanas-kriteriji/


 
 

18 

PISA kompleksowa ocena 
kompetencji 

kwestionariusz
, ocena 
podsumowują
ca 

13
 

Podczas 
testowania 
materiałów 

uczniowie i 
nauczyciele 

Arkusz 
refleksji I 
obserwacji 

zapewnienie 
przygotowanych ram do 
skupienia refleksji na 
określonych aspektach 
procesu nauczania i 
uczenia się, podczas 
pracy z pytaniami 
otwartymi 

ocena 
sumatywna 
oparta na 
współpracy 

14 

uczniowie Protokół 
dialogu z 
nauczycielem 

ocenić wyobrażenia 
uczniów o procesie 
uczenia się poprzez 
dociekanie 

dialog, ocena 
kształtująca 

15
 

nauczyciele Protokół 
samooceny 
lub wywiadu 
w celu 
dostosowania 
modułów 

poznanie opinii 
nauczycieli na temat 
adaptacji oraz mocnych 
i słabych stron modułu 

samoocena, 
dialog, ocena 
kształtująca 

16
 

Do uzyskania 
szybkiego 
wyniku 
ewaluacji 

uczniowie Podsumowani
a kart 
indeksowych 

wspierać refleksję na 
temat kluczowych idei, 
których się uczy, i 
tworzyć pytania 
dotyczące obszarów, w 
których zrozumienie jest 
niepełne 

ocenianie 
kształtujące 

17 

Najbardziej 
niejasny punkt 

przegląd punktów, które 
wymagają dalszego 
wyjaśnienia, korekty lub 
dokładniejszego 
dopracowania 

ocena 
kształtująca, 
autorefleksja 

18 

                                                           
13

 http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf 
14

 https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/professional-reflection  
15

 https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/dialogue_protocol.pdf 
16

 http://spice.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=16292&folderId=16435&name=DLFE-9322.pdf 
17

 http://distrategykit.weebly.com/index-card-summaries.html 
18

 https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-
strategies-to-check-student-learning-in-class/ 

http://www.oecd.org/pisa/pisa-2015-results-in-focus.pdf
https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/professional-reflection
https://sisu.ut.ee/sites/default/files/ark/files/dialogue_protocol.pdf
http://spice.eun.org/c/document_library/get_file?p_l_id=16292&folderId=16435&name=DLFE-9322.pdf
http://distrategykit.weebly.com/index-card-summaries.html
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
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Skrzynka 
sugestii 

aby przejrzeć kilka 
punktów („mgliste” 
tematy, najważniejsze 
momenty, ogólne 
wrażenia - na podstawie 
celu i instrukcji) 

ocena 
kształtująca, 
autorefleksja 

19 

Podsumowani
e ABC 

aby uzyskać szybkie 
odpowiedzi dotyczące 
zrozumienia przez 
uczniów 

ocena 
kształtująca 

20 

Blob Tree rejestracja uczuć dot. 
tematu 

ocena 
kształtująca 

21 

Jednominuto
wa notatka 

zidentyfikować kwestie 
/ tematy, które są jasne 
dla uczniów i te, które 
wymagają powtórzenia 

ocena 
kształtująca 

22 

Strategia 
notatki 
łańcuchowej 

aby uzyskać szybki 
przegląd zrozumienia 
tematu przez uczniów 

ocena 
kształtująca 

23 

Artykuł aby dowiedzieć się, czy 
uczniowie potrafią 
zastosować wiedzę i 
umiejętności w praktyce 

ocena 
kształtująca 

24 

Quiz online uzyskanie szybkich 
odpowiedzi zwrotnych 
na temat uczenia się, 
głównie opartych na 
wiedzy 

summative 
assessment 

25 

 

                                                           
19

 https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-
strategies-to-check-student-learning-in-class/ 
20

 https://goalbookapp.com/toolkit/v/strategy/abc-summary 
21

 https://www.blobtree.com/ 
22

 https://oncourseworkshop.com/self-awareness/one-minute-paper/ 
23

 https://www.s2temsc.org/uploads/1/8/8/7/18873120/chain_notes_strategy.pdf 
24

 https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-
strategies-to-check-student-learning-in-class/ 
25

 https://www.socrative.com/  oraz  https://goformative.com/ 

https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
https://goalbookapp.com/toolkit/v/strategy/abc-summary
https://www.blobtree.com/
https://oncourseworkshop.com/self-awareness/one-minute-paper/
https://www.s2temsc.org/uploads/1/8/8/7/18873120/chain_notes_strategy.pdf
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/classroom-assessment-techniques-quick-strategies-to-check-student-learning-in-class/
https://www.socrative.com/
https://goformative.com/
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Załącznik nr 3. Przykłady wykorzystania narzędzi ewaluacyjnych 

podczas szkoleń dla nauczycieli 

Narzędzia z Repozytorium mogą być również wykorzystane do przygotowania nauczycieli do pracy  

z modułami edukacyjnymi. Pozwala to także lepiej zrozumieć te narzędzia. Poniżej zamieszczono kilka 

przykładów zebranych podczas Międzynarodowego Spotkania Partnerów nr 3 oraz szkoleń 

nauczycieli na Węgrzech. 

 

3.1 Pytania testowe 

Wymyśl 3 pytania dla uczestników warsztatów dotyczące realizowanego materialu. 

 

3.2 Kwestionariusz motywacji i poczucia własnej skuteczności Hermana 

Przekształć ten kwestionariusz, aby odkryć postawy uczestników projektu Urban Science. 

Pytanie: „Jak bardzo jesteś pewien, że potrafisz…” 1 2 3 4 N/A 

Zaprojektować eksperyment, który będzie sprawdzał hipotezę?      

Zrobić wykres, aby przedstawić dane naukowe?      

Poprowadzić ustną prezentację dotyczącą problemu naukowego?      

Wyjaśnij komuś, w jaki sposób utworzony przez Ciebie wykres przedstawia 

ważne informacje na temat jakiegoś pytania naukowego? 

     

Zakwestionować oświadczenie innego ucznia lub nauczyciela, wykorzystując 

dane jako dowód? 

     

Pracować razem z innymi studentami, aby zbadać problem naukowy?      

Skorzystać z Internetu, aby znaleźć dane dotyczące problemu naukowego, który 

studiujesz? 

     

Użyć komputera do analizy danych dotyczących problemu, którego się uczysz?      

Wymyślić naukowe pytanie do zbadania?      

Znaleźć odpowiedź na trudne pytanie naukowe, nie otrzymując odpowiedzi od 

nauczyciela lub nie znajdując jej w książce? 

     

Zastanowić się, jakich danych potrzebujesz, aby odpowiedzieć na pytanie lub 

problem naukowy? 

     

Zidentyfikować naukowe pytanie lub problem, który mógłbyś zbadać?      

Skala „Wiedzieć, jak to zrobić” (5 pozycji)      

Wiem, co robić, gdy piszemy prace naukowe i raporty na tych zajęciach.      

Wiem, co robić, gdy robimy prezentacje na tych zajęciach.      

Rozumiem zadania z tych zajęć.      

Wiem, jak analizować dane na tych zajęciach.      

Wiem, jak wykorzystać dane, aby potwierdzić to, co mówię na temat pytania lub 

problemu naukowego. 

     

Skala „zdezorientowanych / negatywnych afektów” (4 pozycje) (punktacja 

odwrotna) 
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Nie jestem pewien, czy mam umiejętności, by dobrze radzić sobie na tych 

zajęciach. 

     

Nie rozumiem, co muszę zrobić, aby odnieść sukces na tych zajęciach.      

Czasami nie wiem, czego nauczyciel oczekuje ode mnie na tych zajęciach.      

Mój nauczyciel wymaga ode mnie za dużo.      

 

3.3 siatka KWL 

Wypełnij tabelę, biorąc pod uwagę obecną sesję warsztatową. 

Co WIEM Czego CHCĘ SIĘ DOWIEDZIEĆ Czego SIĘ DOWIEDZIAŁEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.4 Arkusz refleksji i samooceny 

Przykład konkretnego planu działania - łamigłówka. Dopasuj plan i skomentuj komórki w poniższej 

tabeli. Następnie sformułuj 3 pytania i 1 sugestię lub komentarz dla nauczyciela, który to napisał. 

Plan Uwaga 

Zakończenie refleksji po przeprowadzeniu 

samooceny na pięciu lekcjach. Zrozumiałem, jak 

niewiele możliwości stwarzam studentom do 

samooceny. Opracuje refleksyjne pytanie do 

każdej lekcji w tym tygodniu. 

Próba podzielenia się myślami w parach na kilku 

lekcjach ... uczniowie piszą, czego nie są pewni, 

a następnie rozmawiają z rówieśnikami, aby 

wyjaśnić, co rozumieją. 

W tym tygodniu zmieniam swój cel - nadal 

skupiam się na samoocenie uczniów, ale chcę 

uwzględnić to myślenie. 

To pomogło. Naprawdę dowiaduję się, co myślą 

uczniowie - bardziej wyrafinowane, niż się 

spodziewałem - ale z pewnymi dziurami. 

Pomaga mi w planowaniu. 

Dzielenie się myślami w parach wydawało się 

bardziej skuteczne podczas lekcji niż samoocena 

pod koniec zajęć. Postaram się zrobić „check-

ins” na koniec lekcji, kiedy wiem, że mam 

wystarczająco dużo czasu, aby uczniowie mogli 

coś przemyśleć. 

Uczniowie wypełniali „check-in” na koniec 

każdej lekcji, aby zidentyfikować jedną rzecz, co 

do której byli zdezorientowani. Posegregował 

karty katalogowe w grupy i wykorzystał je do 

zaplanowania następnej lekcji. Zrozumiała 

potrzeba większej różnorodności, aby uczniowie 

byli proszeni o zastanowienie się nad tym, co 

robią i nie rozumieli, stosując nieco inne 
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podejście każdego dnia. 

Kontynuacja rutyny regularnej samooceny, ale 

teraz wprowadzamy więcej komponentu 

rówieśniczego. Poszukiwanie okazji do wymiany 

alternatywnych strategii dla uczniów, aby mogli 

usłyszeć inne sposoby podejścia do problemów i 

wyrazić własne myślenie. 

Bardziej zmagamy się z angażowaniem 

rówieśników do rozmowy o własnej pracy.  

 Będę nadal wykorzystywał wymianę myśli 

podczas lekcji, na których pojawiają się nowe 

treści lub pomysły, z którymi uczniowie mogą 

się zmagać. 

Uzyskanie dobrych pytań do dyskusji jest 

naprawdę trudne, ale współpracowałem z 

kolegą, który prowadził te same zajęcia co ja. 

Opierając się na obserwacji rówieśników, 

naprawdę zobaczyłem inne podejście do 

dyskusji w klasie. Zrozumiano, że muszę 

wyraźniej wykazać, że cenię wkład studentów. 

Planuję postawić problem do rozwiązania na 

każdej lekcji w tym tygodniu, aby uczniowie 

naprawdę rozmawiali ze sobą i ze mną oraz aby 

wykonali modelowanie. 
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Załącznik nr 4. Synteza kompetencji – przegląd  

Poniższa tabela pokazuje, jak kompetencje w Arkuszu oceny są powiązane z kompetencjami matematyczno-przyrodnicznymi (badawczymi, IBSE) oraz na 

rzecz zrównoważonego rozwoju. Kompetencje IBSE są wyświetlane na biało, kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju są wyświetlane na zielono, a 

nowe obszary kompetencji są wyświetlane w szarych polach. 

Obszar kompetencji 
w arkuszu 

Kompetencje 

Rozwijanie wiedzy i 
zrozumienia 
kluczowych wyzwań 
miejskich (w tym 
zrozumienia 
podstawowych cech 
myślenia 
naukowego i 
środowiska 
miejskiego oraz 
zrozumienia teorii 
naukowej) 

1.a. Potrafi 
wskazywać 
różnorakie 
elementy budujące 
środowisko 
miejskie; 
 

1.b.  Wyjaśnia 
zależności 
pomiędzy 
elementami 
tworzącymi 
przestrzeń 
miasta;  
 

1.a. Prowadzi 
obserwacje 

1.b. Wymienia i 
używa systemów 
klasyfikacji 

1.c. 
Wskazuje 
na relacje 
pomiędzy 
elementami 

  

      

Wykorzystanie 
naukowych metod 
badawczych do 
analizowania 
przestrzeni miejskiej 

2.a. Rozpoznaje 
sprzęt badawczy  
 

2.b. Używa 
sprzętu 
badawczego 

2.c. Opisuje 
standardowe 
metody 
wykonywania 
badań/prowadzenia 
obserwacji 

2.d. Prowadzi 
badania/obserwacje 
przy wykorzystaniu 
standardowych 
metod 
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Obszar kompetencji 
w arkuszu 

Kompetencje 

Przeprowadzanie 
procesu 
badawczego (w tym 
zadawanie pytań, 
opracowywanie 
strategii, 
proponowanie 
metody, zbieranie i 
interpretowanie 
danych, wyciąganie 
wniosków) w 
kontekście miejskim 

3.a. Stawia pytania 
 

3.b. Planuje 
strategię 
działania 
 

3.c. Ocenia ryzyko 
 

3.d. Pozyskuje 
niezbędne dane 
 

3.e. 
Prezentuje 
dane we 
właściwy 
sposób 
 

3.f. 
Przetwarza 
dane 
 

3.g. 
Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. 
Ocenia 
rezultaty 
badań 

Stosowanie 
myślenia 
systemowego do 
oceny konsekwencji 
działalności 
człowieka w 
środowisku 
miejskim 

1.c.  Dostrzega, że 
wszystkie działania 
mają wpływ na 
system jako całość 
i… 
 

1.d.  Często mają 
złożone 
konsekwencje 
(pozytywne  
i negatywne). 

2.b. Przedstawia 
negatywne skutki 
działalności 
człowieka 
przekraczającej 
granice 
nieszkodliwości dla 
środowiska; 
  

1.d. Rozumie teorie 
naukowe 
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Obszar kompetencji 
w arkuszu 

Kompetencje 

Zrozumienie 
funkcjonowania 
systemów 
naturalnych w 
kontekście miasta, 
korzystając z wiedzy 
naukowej 

2.a. Wyjaśnia, jak 
funkcjonują 
systemy 
przyrodnicze  
(z uwzględnieniem 
limitów 
ekologicznych) oraz 
jak przyroda 
korzysta z 
różnorakich 
strategii 
adaptacyjno-
optymalizacyjno-
rozwojowych; 

1.d. Rozumie 
teorie naukowe 

1.a. Prowadzi 
obserwacje 

1.b. Wymienia i 
używa systemów 
klasyfikacji 

1.c. 
Wskazuje 
na relacje 
pomiędzy 
elementami 

  

      

Zrozumienie 
podstawowych cech 
zrównoważonych 
systemów 
miejskich, 
korzystając z wiedzy 
naukowej 

2.c. Opisuje 
standardowe 
metody 
wykonywania 
badań/prowadzenia 
obserwacji 

2.b. Przedstawia 
negatywne skutki 
działalności 
człowieka 
przekraczającej 
granice 
nieszkodliwości 
dla środowiska; 

1.d. Rozumie teorie 
naukowe 

1.a. Prowadzi 
obserwacje 

1.b. 
Wymienia i 
używa 
systemów 
klasyfikacji 

1.c. 
Wskazuje 
na relacje 
pomiędzy 
elementami 

      

Zrozumienie 
alternatywnych 
wizji przyszłości 
środowisk 
miejskich, 
korzystając z wiedzy 
naukowej 

3.a. Przedstawia 
różnorakie pomysły 
i wizje przyszłości; 

3.b. Opisuje 
szczegółowo 
różnorakie 
pomysły i wizje 
przyszłości; 

3.c. Ocenia 
poszczególne 
pomysły i wizje 
przyszłości; 
 

3.c. Ocenia ryzyko 1.d. 
Rozumie 
teorie 
naukowe 

1.a. 
Prowadzi 
obserwacje 

1.b. 
Wymienia i 
używa 
systemów 
klasyfikacji 

1.c. 
Wskazuje 
na relacje 
pomiędzy 
elementami 
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Obszar kompetencji 
w arkuszu 

Kompetencje 

Identyfikowanie 
zachowań i 
wartości, które 
wzmacniają 
zrównoważoną 
przyszłość 

4.a. Identyfikuje 
zachowania oraz 
wartości 
wzmacniające 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości; 

1.d. Rozumie 

teorie naukowe 

1.d. Rozumie teorie 

naukowe 

3.g. Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. Ocenia 
rezultaty 
badań 

      

Umiejętnosć 
stosowania 
perspektywy 
wartości do 
podejmowania 
decyzji; łączenie 
wiedzy naukowej z 
wartościami 
osobistymi i 
społecznymi przy 
dokonywaniu 
wyborów. 

4.b. Wyjaśnia rolę 
wartości przy 
podejmowaniu 
decyzji 
(integrowanie 
wiedzy naukowej z 
wartościami 
osobistymi  
i społecznymi przy 
dokonywaniu 
wyborów). 

1.d. Rozumie 

teorie naukowe 

1.d. Rozumie teorie 

naukowe 

3.g. Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. Ocenia 
rezultaty 
badań 

      

Umiejętność 
stosowania 
dowodów 
naukowch, aby 
odróżnić 
zrównoważone od 
niezrównoważonych 
działań w 
środowisku 
miejskim 

5.a. Umiejętność 
rozróżniania działań 
poprawiających 
jakość życia oraz 
tych wpływających 
na zmiany ilościowe 
w naszym 
otoczeniu. 

1.d. Rozumie 

teorie naukowe 

1.d. Rozumie teorie 

naukowe 

3.g. Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. Ocenia 
rezultaty 
badań 
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Obszar kompetencji 
w arkuszu 

Kompetencje 

Wolność i 
odpowiedzialność 
poparta naukowym 
myśleniem 

3.d. Przewiduje 
wpływ dzisiejszych 
działań na wygląd 
jutra. 

6.a. Bierze 
odpowiedzialność 
za tworzenie i 
wdrażanie 
planów działania; 
 

3.d. Pozyskuje 
niezbędne dane 
 

3.e. Prezentuje 
dane we właściwy 
sposób 
 

3.g. 
Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. Ocenia 
rezultaty 
badań 

    

Ocenianie sukcesu 
(proponowanych) 
interwencji w 
miastach w oparciu 
o naukowe myślenie 

6.b. Ocenia 
wyniki/skuteczność 
podejmowanych 
działań. 

3.d. Pozyskuje 
niezbędne dane 
 

3.e. Prezentuje 
dane we właściwy 
sposób 
 

3.f. Przetwarza dane 
 

3.g. 
Interpretuje 
dane 
 

3.h. 
Wyciąga 
wnioski 
 

3.i. Ocenia 
rezultaty 
badań 

    

 



 
 

28 

Załącznik nr 5. Arkusz oceny kompetencji na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 

Arkusz zawiera zestaw 12 kompetencji podzielonych na 4 poziomy zaawansowania. 

 
Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

1 Rozwija wiedzę i zrozumienie dla 
kluczowych wyzwań miast (włączając 
zrozumienie podstaw myślenia 
naukowego oraz znajomość 
elementów tworzących środowisko 
miejskie) 

Musi dowiedzieć się, 
czym jest myślenie 
naukowe w kontekście 
środowiska miejskiego 

Potrafi wymienić 
elementy myślenia 
naukowego oraz 
podstawowe wyzwania, 
przed jakimi stają miasta 

Stosuje wybrane 
elementy myślenia 
naukowego do poznania 
wyzwań miejskich 

Skutecznie stosuje 
myślenie naukowe do 
poznania wyzwań 
miejskich 

2 Korzysta z metod naukowych do 
badania środowiska miasta 

Nie zna w ogóle metod 
pracy badaczy – musi się 
ich nauczyć 

Zna wybrane metody 
naukowe, ale musi 
dowiedzieć się, jak  
z nich korzystać w 
środowisku miejskim 

Z pomocą, stosuje 
wybrane metody 
naukowe do badania 
środowiska miasta 

Stosuje metody 
naukowe do badania 
środowiska miasta 

3 Prowadzi w środowisku miejskim 
badania/obserwacje naukowe 
(włączając w to stawianie pytań 
badawczych, planowanie strategii 
działania, proponowanie metod 
badawczych, zbieranie  
i analizowanie danych, formułowanie 
wniosków) 

Musi poznać metodę 
badawczą 

Z trudnością potrafi 
zastosować metodę 
badawczą do 
badania/obserwacji 
środowiska miejskiego 

Z niedużym wsparciem 
potrafi zastosować 
metodę badawczą do 
badania/obserwacji 
środowiska miejskiego 

Samodzielnie stosuje 
metodę badawczą do 
badania/obserwacji 
środowiska miejskiego 

4 Stosuje myślenie systemowe (sposób 
analizy i obserwacji otaczającego 
świata jako systemu składającego się z 
podsystemów lub obiektów 
oddziaływających na siebie) do oceny 
wpływu działań człowieka 
realizowanych  

Musi dowiedzieć się 
więcej o 
konsekwencjach działań 
człowieka oraz koncepcji 
miast jako ekosystemów 

Rozumie konsekwencje 
działań człowieka w 
środowisku miejskim, z 
uwzględnieniem 
koncepcji 
funkcjonowania miasta 
jako ekosystemu 

Z pomocą, stosuje 
elementy myślenia 
systemowego do oceny 
konsekwencji działań 
człowieka w środowisku 
miejskim 

Stosuje elementy 
myślenia systemowego 
do oceny konsekwencji 
działań człowieka w 
środowisku miejskim 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

w przestrzeni miejskiej 

5 Dzięki zastosowaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jak funkcjonują 
systemy przyrodnicze na terenach 
zurbanizowanych 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o składowych systemów 
przyrodniczych 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi wymienić 
wybrane elementy 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
rozumie sposób 
funkcjonowania 
wybranych elementów 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

W pełni rozumie sposób 
funkcjonowania 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

6 Dzięki wykorzystaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jakie są składowe 
systemu miejskiego funkcjonującego w 
zrównoważony sposób 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o składowych systemu 
miejskiego 
funkcjonującego  
w zrównoważony sposób 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi wymienić 
wybrane elementy 
systemu miejskiego 
funkcjonującego  
w zrównoważony sposób 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi rozróżnić 
systemy miejskie 
funkcjonujące w 
zrównoważony oraz 
niezrównoważony 
sposób 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
rozumie podstawy 
funkcjonowania systemu 
miejskiego w 
zrównoważony sposób 

7 Dzięki wykorzystaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jakie są 
różnorakie pomysły i wizje przyszłości 
miast 

Musi rozwinąć 
umiejętność myślenia w 
czasie 

Potrafi zrozumieć 
podstawy 
prognozowania  
i przewidywania różnych 
scenariuszy przyszłości 

Potrafi kreować pomysły 
i wizje przyszłości miast i 
z pomocą zrozumieć ich 
podstawy naukowe 

Potrafi kreować pomysły 
i wizje przyszłości miast 
i, w oparciu  
o myślenie naukowe, 
rozumie je 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

8 Identyfikuje zachowania oraz wartości 
wzmacniające budowanie 
zrównoważonej przyszłości 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o roli wartości 
wzmacniających 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości 

Potrafi zidentyfikować 
wybrane zachowania 
oraz wartości powiązane 
ze zrównoważonym 
rozwojem 

Potrafi zidentyfikować 
wybrane zachowania 
oraz wartości 
wzmacniające 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości 

Potrafi rozróżnić 
zachowania oraz 
wartości wzmacniające 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości oraz te, które 
wpływają na nią 
negatywnie 

9 Wyjaśnia rolę wiedzy naukowej oraz 
wartości przy podejmowaniu decyzji 
(integrowanie wiedzy naukowej z 
wartościami osobistymi i społecznymi 
przy dokonywaniu wyborów). 

Musi poznać rolę wiedzy 
naukowej oraz wartości 
przy podejmowaniu 
decyzji  

Rozumie rolę wiedzy 
naukowej oraz wartości 
przy podejmowaniu 
decyzji  

Z pomocą, włącza 
wiedzę naukową oraz 
wartości pdo procesu 
podejmowania decyzji  

Bez problemu włącza 
wiedzę naukową oraz 
wartości pdo procesu 
podejmowania decyzji  

10 Wykorzystuje dowody naukowe do 
oceny wpływu różnych działań na 
zrównoważony rozwój środowiska 
miejskiego 

Musi dowiedzieć się 
więcej nt. działań 
wpływających korzystnie 
i niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

Potrafi rozróżnić 
działania wpływające 
korzystnie  
i niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

W niektórych 
przypadkach oraz z 
pomocą, korzysta z 
dowodów naukowych do 
rozróżnienia, czy 
działania wpływają 
korzystnie lub 
niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

Korzysta z dowodów 
naukowych do 
rozróżnienia,  
czy działania wpływają 
korzystnie lub 
niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

11 Potrafi przejść od posiadania wiedzy i 
bycia świadomym do działania 

Musi rozwinąć w sobie 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania 

Rozumie, czym jest 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania, 
oparta o dowody 
naukowe 

Wykazuje 
odpowiedzialność za 
podejmowane działania, 
ale musi jeszcze 
rozwinąć w sobie 
większą gotowość do ich 
podejmowania. 

Jest gotowy do 
podejmowania działań 
na rzecz środowiska 
miejskiego, z 
wyjaśnieniem ich 
przyczyn i konsekwencji 
przy wykorzystaniu 
dowodów naukowych 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

12 Ocenia wyniki/skuteczność 
proponowanych działań w oparciu o 
myślenie naukowe 

Musi ćwiczyć, jak 
oceniać działania 
podejmowane w tak 
skomplikowanych 
systemach, jakimi są 
miasta 

Posiada umiejętności do 
oceny konsekwencji 
działań w systemach 
miejskich 

Potrafi stosować 
myślenie naukowe do 
oceny konsekwencji 
podejmowanych w 
środowisku miejskim 
działań 

Potrafi ocenić 
skuteczność 
zaproponowanych 
działań   
w oparciu o dowody 
naukowe 
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Załącznik nr 6. Przykład adaptacji Arkusza oceny kompetencji 

Moduł edukacyjny „Dźwięki miasta”. 

 
Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Uwagi 
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

1 Rozwija wiedzę i zrozumienie 
hałasu 

Rozwijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się, 
czym jest myślenie 
naukowe w kontekście 
hałasu w środowisku 
miejskim 

Potrafi wymienić 
elementy myślenia 
naukowego oraz 
podstawowe 
wyzwania, przed jakimi 
stają miasta 

Stosuje wybrane 
elementy myślenia 
naukowego do 
poznania wyzwań 
miejskich 

Skutecznie stosuje 
myślenie naukowe do 
poznania wyzwań 
miejskich 

2 Korzysta z metod naukowych do 
badania zjawiska hałasu w mieście 

Rozwijane w tym 
module 

Nie zna w ogóle metod 
mierzenia i 
mapowania poziomu 
hałasu w mieście – 
musi się ich nauczyć 

Zna wybrane metody 
mierzenia i 
mapowania poziomu 
hałasu, ale musi 
dowiedzieć się, jak  
z nich korzystać w 
środowisku miejskim 

Z pomocą, stosuje 
wybrane metody 
naukowe do mierzenia 
i mapowania poziomu 
hałasu 

Stosuje metody 
naukowe do mierzenia 
i mapowania poziomu 
hałasu 

3 Prowadzi w środowisku miejskim 
badania/obserwacje naukowe 
(włączając w to stawianie pytań 
badawczych, planowanie strategii 
działania, proponowanie metod 
badawczych, zbieranie  
i analizowanie danych, 
formułowanie wniosków) – badania 
dotyczące hałasu 

Rozwijane w tym 
module 

Musi poznać metodę 
badawczą 

Z trudnością potrafi 
zastosować metodę 
badawczą do badania 
hałasu w mieście 

Z niedużym wsparciem 
potrafi zastosować 
metodę badawczą do 
badania hałasu w 
mieście 

Samodzielnie stosuje 
metodę badawczą do 
badania hałasu w 
mieście 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Uwagi 
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

4 Stosuje myślenie systemowe 
(sposób analizy i obserwacji 
otaczającego świata jako systemu 
składającego się z podsystemów lub 
obiektów oddziaływających na 
siebie) do oceny wpływu działań 
człowieka realizowanych  
w przestrzeni miejskiej na 
generowany poziom hałasu 

Rozwijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się 
więcej o 
konsekwencjach 
hałasu generowanego 
przez człowieka oraz 
koncepcji miast jako 
ekosystemów 

Rozumie 
konsekwencje hałasu 
generowanego przez 
człowieka w 
środowisku miejskim, z 
uwzględnieniem 
koncepcji 
funkcjonowania miasta 
jako ekosystemu 

Z pomocą, stosuje 
elementy myślenia 
systemowego do 
oceny konsekwencji 
hałasu generowanego 
przez człowieka w 
środowisku miejskim 

Stosuje elementy 
myślenia 
systemowego do 
oceny konsekwencji 
hałasu generowanego 
przez człowieka w 
środowisku miejskim 

5 Dzięki zastosowaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jak 
funkcjonują systemy przyrodnicze 
na terenach zurbanizowanych 

Pomijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o składowych 
systemów 
przyrodniczych 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi wymienić 
wybrane elementy 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
rozumie sposób 
funkcjonowania 
wybranych elementów 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

W pełni rozumie 
sposób 
funkcjonowania 
systemów 
przyrodniczych na 
obszarach 
zurbanizowanych 

6 Dzięki wykorzystaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jakie są 
składowe systemu miejskiego 
funkcjonującego w zrównoważony 
sposób 

Rozwijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o składowych systemu 
miejskiego 
funkcjonującego  
w zrównoważony 
sposób i miejscu 
hałasu w tym systemie 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi wymienić 
wybrane elementy 
systemu miejskiego 
funkcjonującego  
w zrównoważony 
sposób i miejscu 
hałasu w tym systemie 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
potrafi rozróżnić 
systemy miejskie 
funkcjonujące w 
zrównoważony oraz 
niezrównoważony 
sposób i miejscu 
hałasu w tym systemie 

Dzięki zastosowaniu 
wiedzy (naukowej), 
rozumie podstawy 
funkcjonowania 
systemu miejskiego w 
zrównoważony sposób 
i miejscu hałasu w tym 
systemie 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Uwagi 
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

7 Dzięki wykorzystaniu wiedzy 
(naukowej) rozumie, jakie są 
różnorakie pomysły i wizje 
przyszłości miast 

Pomijane w tym 
module 

Musi rozwinąć 
umiejętność myślenia 
w czasie 

Potrafi zrozumieć 
podstawy 
prognozowania  
i przewidywania 
różnych scenariuszy 
przyszłości 

Potrafi kreować 
pomysły i wizje 
przyszłości miast i z 
pomocą zrozumieć ich 
podstawy naukowe 

Potrafi kreować 
pomysły i wizje 
przyszłości miast i, w 
oparciu  
o myślenie naukowe, 
rozumie je 

8 Identyfikuje zachowania oraz 
wartości wzmacniające budowanie 
zrównoważonej przyszłości w 
kontekście hałasu miejskiego 

Rozwijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się 
więcej  
o roli wartości 
wzmacniających 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości w 
kontekście hałasu 
miejskiego 

Potrafi zidentyfikować 
wybrane zachowania 
oraz wartości 
powiązane ze 
zrównoważonym 
rozwojem 

Potrafi zidentyfikować 
wybrane zachowania 
oraz wartości 
wzmacniające 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości 

Potrafi rozróżnić 
zachowania oraz 
wartości wzmacniające 
budowanie 
zrównoważonej 
przyszłości oraz te, 
które wpływają na nią 
negatywnie 

9 Wyjaśnia rolę wiedzy naukowej 
oraz wartości przy podejmowaniu 
decyzji (integrowanie wiedzy 
naukowej z wartościami osobistymi 
i społecznymi przy dokonywaniu 
wyborów) dotyczących hałasu w 
mieście 

Rozwijane w tym 
module 

Musi poznać rolę 
wiedzy naukowej oraz 
wartości przy 
podejmowaniu decyzji 
dotyczących hałasu w 
mieście  

Rozumie rolę wiedzy 
naukowej oraz 
wartości przy 
podejmowaniu decyzji 
dotyczących hałasu w 
mieście  

Z pomocą, włącza 
wiedzę naukową oraz 
wartości pdo procesu 
podejmowania decyzji 
dotyczących hałasu w 
mieście  

Bez problemu włącza 
wiedzę naukową oraz 
wartości pdo procesu 
podejmowania decyzji 
dotyczących hałasu w 
mieście  

10 Wykorzystuje dowody naukowe do 
oceny wpływu hałasu na 
zrównoważony rozwój środowiska 
miejskiego 

Rozwijane w tym 
module 

Musi dowiedzieć się 
więcej nt. działań 
(hałasu) wpływających 
korzystnie i 
niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

Potrafi rozróżnić 
działania wpływające 
korzystnie  
i niekorzystnie (hałas) 
na środowisko miejskie 

W niektórych 
przypadkach oraz z 
pomocą, korzysta z 
dowodów naukowych 
do rozróżnienia, czy 
hałas wpływa 
korzystnie lub 
niekorzystnie na 
środowisko miejskie 

Korzysta z dowodów 
naukowych do 
rozróżnienia,  
czy hałas wpływa 
korzystnie lub 
niekorzystnie na 
środowisko miejskie 
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Obszar kompetencji 
Uczennica / uczeń… 

Uwagi 
Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 

11 Potrafi przejść od posiadania 
wiedzy i bycia świadomym do 
działania 

Rozwijane w tym 
module 

Musi rozwinąć w sobie 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania 

Rozumie, czym jest 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania, oparta o 
dowody naukowe 

Wykazuje 
odpowiedzialność za 
podejmowane 
działania, ale musi 
jeszcze rozwinąć w 
sobie większą 
gotowość do ich 
podejmowania. 

Jest gotowy do 
podejmowania działań 
na rzecz środowiska 
miejskiego, z 
wyjaśnieniem ich 
przyczyn i 
konsekwencji przy 
wykorzystaniu 
dowodów naukowych 

12 Ocenia wyniki/skuteczność działań 
zmierzających do redukcji hałasu w 
oparciu o myślenie naukowe 

Rozwijane w tym 
module 

Musi ćwiczyć, jak 
oceniać działania 
podejmowane w tak 
skomplikowanych 
systemach, jakimi są 
miasta 

Posiada umiejętności 
do oceny konsekwencji 
działań zmierzających 
do redukcji hałasu w 
systemach miejskich 

Potrafi stosować 
myślenie naukowe do 
oceny konsekwencji 
działań zmierzających 
do redukcji hałasu w 
środowisku miejskim 
działań 

Potrafi ocenić 
skuteczność działań 
zmierzających do 
redukcji hałasu  
w oparciu o dowody 
naukowe 
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Załącznik nr 7. Przykład przekształcania Arkusza oceny kompetencji 

w narzędzie samooceny 

Narzędzie samooceny uczniów lub narzędzie wspomagające refleksję nauczycieli na temat 

kompetencji: 

 Obszar kompetencji Dowód z pracy w klasie 

1 Rozwija wiedzę i zrozumienie dla kluczowych wyzwań 
miast (włączając zrozumienie podstaw myślenia 
naukowego oraz znajomość elementów tworzących 
środowisko miejskie) 

 

2 Korzysta z metod naukowych do badania środowiska 
miasta 

 

3 Prowadzi w środowisku miejskim badania/obserwacje 
naukowe (włączając w to stawianie pytań badawczych, 
planowanie strategii działania, proponowanie metod 
badawczych, zbieranie  
i analizowanie danych, formułowanie wniosków) 

 

4 Stosuje myślenie systemowe (sposób analizy i obserwacji 
otaczającego świata jako systemu składającego się z 
podsystemów lub obiektów oddziaływających na siebie) do 
oceny wpływu działań człowieka realizowanych  
w przestrzeni miejskiej 

 

5 Dzięki zastosowaniu wiedzy (naukowej) rozumie, jak 
funkcjonują systemy przyrodnicze na terenach 
zurbanizowanych 

 

6 Dzięki wykorzystaniu wiedzy (naukowej) rozumie, jakie są 
składowe systemu miejskiego funkcjonującego w 
zrównoważony sposób 

 

7 Dzięki wykorzystaniu wiedzy (naukowej) rozumie, jakie są 
różnorakie pomysły i wizje przyszłości miast 

 

8 Identyfikuje zachowania oraz wartości wzmacniające 
budowanie zrównoważonej przyszłości 

 

9 Wyjaśnia rolę wiedzy naukowej oraz wartości przy 
podejmowaniu decyzji (integrowanie wiedzy naukowej z 
wartościami osobistymi i społecznymi przy dokonywaniu 
wyborów). 

 

10 Wykorzystuje dowody naukowe do oceny wpływu różnych 
działań na zrównoważony rozwój środowiska miejskiego 

 

11 Potrafi przejść od posiadania wiedzy i bycia świadomym do 
działania 

 

12 Ocenia wyniki/skuteczność proponowanych działań w 
oparciu o myślenie naukowe 

 

 

Należy pamiętać, że może być konieczne przeformułowanie języka, jeśli narzędzie jest używane z 

uczniami. 



 
 

 

Załącznik nr 8. Narzędzia samooceny 

ZAŁOŻENIA 
 
The ability to self-assess effectively develops over time and with experience (Cassidy, 2007). It is 
important that teachers consider how they might share feedback and assessment processes with 
students to facilitate student learning. Thus, teachers will be helping students to develop their own 
skills for self-assessment especially for sustainability competences that the Urban Science project is 
addressing. This can be done through discussions about their ability to assess which consecutively 
can be altogether useful in preparing students for life-long learning.  
 
Samoocena jest kluczowym aspektem pomyślnej oceny. Aby przyswoić sobie nową wiedzę i 
kompetencje, uczniowie muszą przemyśleć swój sposób uczenia się. Praktyka samooceny jest 
ważnym elementem oceniania w procesie uczenia się jako promowania strategii „uczenia się jak się 
uczyć” (James i in., 2007). Samoocena prowadzi ucznia do większej świadomości i zrozumienia siebie 
jako osoby uczącej się. 
 
Samoocena uczniów koncentruje się na rozwoju osobistym ucznia i znaczeniu zdobywania 
umiejętności dla śledzenia tego rozwoju. W przypadku samooceny postęp jest mierzony w stosunku 
do wcześniejszych osiągnięć ucznia. Proces ten pomaga uczniom pozostać zaangażowanym i 
zmotywowanym oraz zachęca do autorefleksji i odpowiedzialności za naukę. 
 
Zdolność do skutecznej samooceny rozwija się w czasie i wraz z doświadczeniem (Cassidy, 2007). 
Ważne jest, aby nauczyciele zastanowili się, w jaki sposób mogą dzielić się opiniami i metodami 
ewaluacji z uczniami, aby ułatwić im naukę. W związku z tym nauczyciele powinni pomagać uczniom 
w rozwijaniu ich własnych umiejętności samooceny, zwłaszcza w odniesieniu do kompetencji w 
zakresie zrównoważonego rozwoju, których dotyczy projekt Urban Science. Można tego dokonać 
poprzez dyskusje na temat umiejętności oceniania siebie samego, która z kolei może być ogólnie 
przydatna w przygotowywaniu uczniów do uczenia się przez całe życie. 

 

NARZĘDZIA 
 
Projekt Urban Science (US) proponuje kilka narzędzi do samooceny uczniów. Nauczyciele mogą 
dowolnie wybrać jedno lub więcej dla swoich uczniów do samooceny. 
 
Poniżej sugerowane są cztery narzędzia: 

1. Ogólne pytania autorefleksyjne po różnych etapach modułu. 
2. Skala Likerta. 
3. Metoda Plenary piramid. 
4. Karta Q-K-W-L. 

 

  



 
 

 

I. OGÓLNE PYTANIA AUTOREFLEKSYJNE PO RÓŻNYCH ETAPACH MODUŁU 

Uwaga dla nauczyciela: Uczniowie proszeni są o dokończenie następujących zdań. 

Po Etapie 1 – Inicjowanie  

1. Po dzisiejszej lekcji moją ciekawość obudziło………. 

2. Podczas zajęć dowiedziałem się………. 

3. Pytanie / pytania, które mam po dzisiejszej lekcji to / są…………? 

 

Po Etapie 2 – Definiowanie i reagowanie 

4. Najbardziej podobało mi się / nie podobało mi się w definiowaniu głównej idei naszych 

zajęć z modułem Urban Science………. 

5. Z planu naszych działań i przyszłych zadań najbardziej ekscytuje mnie………. 

6. Podczas zajęć dowiedziałem się………. 

 

Po Etapie 3 – Tworzenie i działanie 

7. Moje zaangażowanie w działania naszej grupy obejmowało następujące zadania:………. 

8. Zadania badawcze miały dla mnie znaczenie, ponieważ………. 

9. Podczas aktywności badawczych dowiedziałem się………. 

10. Moja odpowiedź / odpowiedzi na pytanie / pytania z Etapu 1 to………. 

11. Jeśli tak, moje pytanie / a z Etapu 1 zmieniło się na………. 

 

Po Etapie 4 – Komunikowanie, prezentowanie, ewaluacja  

12. Najbardziej ekscytującym / rozczarowującym momentem naszego projektu było………. 

13. Moje przesłanie dla świata to………. 

 

Uwaga dla nauczyciela: uczniowie są proszeni o podzielenie się (jeśli zechcą) swoimi 

uwagami z kolegami z klasy i dyskusję, umożliwiającą wzajemną informację zwrotną. 

Uwaga dla nauczyciela: W zależności od zawartości każdego modułu, nauczyciele są proszeni 

o dodanie dodatkowych pytań. 

  



 
 

 

II. SKALA LIKERTA 

Uwaga dla nauczyciela: Skala powinna być przekazana uczniom przed i po pracy z modułem 

Urban Science, a nie po każdym etapie. 

     

Poziomy (opcja 1): Wcale nie wiem; Niepewny; Ani jestem, ani nie jestem pewien; Chyba tak; 

Jasne, że tak. 

Poziomy (opcja 2): Zdecydowanie nie; Nie; Niepewny; Tak; Zdecydowanie tak. 

1. (Opcjonalnie) Czy wiesz, jakie są kompetencje * wymagane do tworzenia zdrowych miast 

i niskoemisyjnej przyszłości **? 

2. Czy zdajesz sobie sprawę z możliwości studiowania przedmiotów ścisłych w przyszłości? 

3. Czy rozważasz studiowanie przedmiotów ścisłych na wyższym poziomie? 

4. Czy rozumiesz kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem miast i ich związek z 

nauką? 

 

* To pytanie pozwala nauczycielom wprowadzić pojęcie kompetencji. Może zaistnieć 

potrzeba zorganizowania sesji wstępnej dla uczniów (w zależności od ich wieku i zrozumienia 

kompetencji). 

** Nauczyciele definiują niskoemisyjność (przyszłość). 

  



 
 

 

III. METODA PLENARY PYRAMID  

Uwaga dla nauczyciela: Piramida opiera się na ośmiu kompetencjach na rzecz 

zrównoważonego rozwoju. Piramida ma być używana jako narzędzie przed i po zakończeniu 

nauki z modułem/modułami, a nie po każdym etapie. Może zaistnieć potrzeba 

zorganizowania sesji wstępnej dla uczniów (w zależności od ich wieku i zrozumienia 

kompetencji). Szczegółowy opis kompetencji jest dostępny w założeniach do organizacji 

zajęć z edukacji miejskiej (produkt projektu nr 1). 

Uwaga dla nauczyciela: Patrząc na listę kompetencji poniżej, uczniowie proszeni są o 

zastanowienie się i umieszczenie odpowiedniej kompetencji w odpowiednim rzędzie 

piramidy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zrozumienie podejścia systemowego i umiejętność zastosowania myślenia systemowego 

w praktyce (dane wejściowe, dane wyjściowe, połączenia, pętle, informacja zwrotna)  

2. Zrozumienie, jak funkcjonują systemy przyrodnicze; jakie są limity ekologiczne dla 

działalności człowieka (granice nieszkodliwości dla środowiska) oraz ograniczenia w 

dostępie do zasobów naturalnych  

3. Zdolność myślenia w czasie - przewidywania, myślenia z wyprzedzeniem i planowania 

4. Zdolność krytycznego myślenia o pojęciach abstrakcyjnych takich jak wartości  

5. Zdolność do oddzielenia liczb oraz ilości, jakości i wartości 

6. Umiejętność przejścia od bycia świadomym/posiadania wiedzy do działania 

7. Wyrażanie estetycznej i współczującej postawy wobec otaczającego nas świata 

Zdolność do poznawania, dociekania, działania, osądzania, wyobrażania, łączenia, oceniania i 

wyboru.  

   

  

 
Napisz jedno pytanie dotyczące 

kompetencji 

Wypisz dwie kompetencje, które 

Twoim zdaniem wymagają 

większego rozwoju 

Wypisz trzy kompetencje, których  

posiadania jesteś pewien 



 
 

 

IV. KARTA Q-K-W-L  

Uwaga dla nauczyciela: uczniowie używają tabeli, aby zastanowić się nad treścią tego, 

czego się uczą, i zwrócić się do rówieśników i / lub nauczycieli z nierozstrzygniętymi 

pytaniami.   

 

Pytanie, które mam 
po dzisiejszych 
zajęciach, brzmi: 

(na koniec zajęć) 

Co ja wiem o tym 
pytaniu? 

(jako zadanie 
domowe) 

Co chcę wiedzieć o 
tym pytaniu? 

(udostępniane 
rówieśnikom / 
nauczycielom) 

Czego się nauczyłem 
z tego pytania? 

(po poprzednim 
kroku) 

    

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


