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Wprowadzenie 

System edukacyjny panujący w większości krajów coraz częściej koncentruje 

się na wprowadzania licznych zmian prowadzących do polepszenia sposobów 

nauczania. Jednym z priorytetów stało się podnoszenie standardów uczenia się
1
. 

Nieodzownym elementem sprawdzającym poziom nauki jest ocena. W edukacji 

pełni ona funkcję informacyjną. Rolą jej powinno być wspieranie, wpływanie na 

modyfikowanie własnych umiejętności oraz przeprowadzanie analiz prowadzą-

cych do pogłębiania umiejętności
2
. Dzięki ocenie istnieje możliwość zmierzenia 

osiągnięć w nauce, a następnie przedstawienia wyników na przykład w postaci 

skali procentowej i na tej podstawie opracowania informacji, które przyczynią 

się do kształcenia i właściwego ukierunkowania uczącego się. Termin ocena 

kształtująca po raz pierwszy zaproponował M. Scriven łącząc ją z ewaluacją
3
. 

Zwrócił on szczególną uwagę na przekazywanie wiedzy i umiejętności przy 

równoczesnym zrozumieniu, motywowaniu oraz kształceniu umiejętności.  

Rozwój znaczenia oceny kształtującej w dużej mierze zależny był/jest od 

rozwoju nowych narzędzi w nauczaniu. Istotne jest stworzenie takiego systemu, 

aby ocena kształtująca nie była podważana przez ocenę sumującą. Należy szcze-

gólną uwagę skierować na zrozumienie związku pomiędzy tym, co zostało nau-

czone a tym, czego się nauczono
4
.  

Nauczanie i uczenie się powinno być procesem interaktywnym. Zatem, prze-

kazywanie informacji zwrotnej modyfikującej działania dydaktyczne przekształca 

się w oceną kształtującą
5
. W ostatnich latach prowadzona jest szeroka kampania 

                                                             
1 Black P., Wiliam, D. (1998a), Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment [w:] 

Phi Delta Kappa 80, No.2, s. 139-144. 
2 Stover K., Yeart L., Harris C., (2016), Formative Assessment in the Digital Age [w:] The Reading Teacher, 

Vol. 69 Issue 4, s. 377-381. 
3 Scriven, M. (1967), The methodology of evaluation, American Educational Research Association, Washing-

ton, DC. 
4 Black P., Wiliam D., (2003), ‘In Praise of Educational Research’. Formative Assessment, King’s College 

London [w:] British Educational Research Journal, Vol. 29, s. 1 – 16. 
5 Black P., Wiliam, D. (1998a), Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment [w:] 

Phi Delta Kappa 80, No.2, s. 139-144. 



Rozdział 4. Praktyczna znajomość oceny kształtującej w relacjach dyrektor-nauczyciel 55 

promująca wartość stosowania oceny kształtującej w procesie nauczania i ucze-

nia się. Liczne badania ukazują siłę przekazywanej informacji zwrotnej motywu-

jącej do działania i wspierającej osiągnięcia uczących się
6
. 

Elementy oceny kształtującej 

Ocena, na każdym etapie rozwojowym, odgrywa bardzo duże znaczenie. 

Właściwie przekazywana staje się użyteczna i poprawia proces uczenia się. 

Terminowa, klarowna i skoncentrowana na osiągalnym celu zachęca uczących 

się do myślenia, refleksji a przede wszystkim przygotowuje do życia w coraz to 

bardziej chaotycznej i złożonej rzeczywistości
7
. Proces oceniania kształtującego 

jest bardzo trudny i złożony. Wynika to ze skomplikowanej analizy i umiejętne-

go wyłonienia ważnych i istotnych treści dla prawidłowego funkcjonowania
8
. 

Nie zmienia to faktu, że ocenianie jest niezmiernie ważnym czynnikiem w pro-

cesie edukacyjnym. Występujący element kształtujący odnosi się do zrozumie-

nia potrzeb uczących się w celu dostosowania odpowiednich metod i form pra-

cy, a zapewnienie większej równości w uzyskiwanych wynikach podnosi po-

ziom osiągnięć. Konsekwentne stosowanie oceny kształtującej może wpłynąć na 

promowanie celów edukacyjnych, a tym samym poprawić uczenie się określo-

nych umiejętności
9
. 

Dla głębszego zrozumienia znaczenia oceny kształtującej w procesie uczenia 

się P. Black i D. William
10

 wyróżnili pięć elementów składowych, które wza-

jemnie się zazębiają i uzupełniają tworząc przestrzeń do swobodnego i usyste-

matyzowanego procesu uczenia się. Pierwszy z nich dotyczy samodzielnego 

zaangażowania się we własny proces uczenia. Drugi element polega na uzyski-

waniu informacji zwrotnej od osób, którą nadzorują proces uczenia się. Kolejny 

dotyczy podejmowania zmodyfikowanych działań, które są rezultatem otrzyma-

nej informacji zwrotnej na temat przebiegu procesu uczenia się. Następnym 

elementem składowym dotyczącym oceny kształtującej jest dokonywanie samo-

oceny własnych osiągnięć. Działanie to jest niezmiernie ważne ze względu na 

świadomość posiadanych umiejętności. Ostatnią składową, równie ważną, jest 

wzrost motywacji do podejmowania wysiłku uczenia się dzięki czemu wzrasta 

poczucie własnej wartości.  

                                                             
6 Nolen S., (2011), The Role of Educational Systems in the Link Between Formative Assessment and Motiva-

tion [w:] Theory Into Practice, University of Washington Library, Routledge, s. 319-32. 
7 Jenkins J., (2010), A multi-faceted formative assessment approach: better recognising the learning needs of 

students [w:] Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 35, No. 5, s. 565-576. 
8 Pryor J., Crossouard B., (2010), Challenging Formativ Assessment: disciplinary spaces and Identities [w:] 

Assessment & Evaluation in Higher Education, Vol. 35, No. 3, s. 265-276. 
9 OECD, CERI (2008), Assessment for Learning Formative Assessment, OECD/CERI International Conference 

“Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”, s. 1-24. 
10 Black P., Wiliam, D., (1998a), Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment [w:] 

Phi Delta Kappa 80, No.2, s. 139-144. 
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Każda z wymienionych części oceny kształtującej jest bardzo ważna w pro-

cesie uczenia się. Pozytywnym aspektem jest poprawa nabytych zwyczajów, 

które są niewystarczające lub błędne. Konsekwentne odejście od rankingowania 

oraz niwelowanie strachu przed porażką tworzy kulturę opartą na wierze, że 

wszyscy mogą odnieść sukces na miarę własnych możliwości
11

. Uczący się, 

którzy aktywnie szukają zrozumienia dla przekazywanych nowych treści, kon-

centrują się nad właściwie zdefiniowanymi celami i kryteriami. Potrafią opra-

cować różne strategie i pomysły, przez co stają się twórcami własnego procesu 

uczenia się. Umiejętności te są niezbędne dla uczenia się przez całe życie. Zdo-

bywane informacje będące rezultatem stosowania oceny kształtującej, niejedno-

krotnie mogą być wykorzystywane do poprawy systemu edukacji na każdym 

poziomie. Budowana strategia na bazie pozyskanych danych stanowi podstawę 

do trafnie formułowanych zadań podnoszących jakość nauczania i uczenia się
12

 

(OECD, CERI, 2008). 

Rysunek 1. Koherentność oceny kształtującej  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie OECD, CERI (2008), Assessment for Learn-

ing Formative Assessment, OECD/CERI International Conference “Learning in the 21st 

Century: Research, Innovation and Policy”, s. 1-24. 

                                                             
11 ibidem 
12 OECD, CERI (2008), Assessment for Learning Formative Assessment, OECD/CERI International Confer-

ence “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”, s. 1-24. 
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Na poziomie szkoły przekazywane uwagi przez dyrektora dotyczące działań 

podejmowanych przez nauczycieli mogą odbywać się z zastosowaniem oceny 

kształtującej. Umożliwia to gromadzenie danych, które można dostosowywać do 

aktualnych potrzeb edukacyjnych. Z pozyskanych informacji dyrektorzy mają 

możliwość określić mocne i słabe stron zatrudnianej kadry dydaktycznej oraz 

opracować programy naprawcze. Urzędnicy monitorując i analizując wyniki 

zgromadzone przez dyrektorów mogą wpływać na kierowanie inwestycjami 

w rozwój przyszłej kadry dydaktycznej. Bez wątpienia mogą, również, określać 

priorytety szkoły
13

. 

Metodologia 

Celem prezentowanego badania było zebranie informacji od dyrektorów 

szkół dotyczących zastosowania oceny kształtującej w praktyce. Liderzy szkół 

dzielili się własnymi doświadczeniami związanymi z zastosowaniem oceny 

kształtującej w codziennych relacjach z nauczycielami, którzy zatrudnieni są 

w tej samej placówce co badany. Każda odpowiedź zawierała kilka danych, 

które zostały usystematyzowane i przypisane do odpowiedniej kategorii. 

Zebrany materiał badawczy w pytaniu pierwszym i szóstym został porówna-

ny do pięciu składowych oceny kształtującej wymienionych przez P. Blacka 

i D. Wiliama
14

. 

Tabela 1. Odpowiedzi wskazane w pierwszym pytaniu badania jakościowego 

dotyczącego wskazania głównych składowych oceny kształtującej.  

Czy może Pani/Pan powiedzieć/napisać w kilku słowach, jak rozumiana jest ocena  

kształtująca? 

Składowe oceny kształtującej wg Blacka P. i Wiliama D. N % 

Aktywne zaangażowanie we własny proces uczenia się 4 3,7 

Uzyskanie efektywnej informacji zwrotnej 49 45,37 

Modyfikowanie działań w świetle rezultatów oceniania 28 25,92 

Samoocena 3 2,7 

Wzrost motywacji i poczucia własnej wartości 13 12,03 

Inne odpowiedzi 8 7,4 

Brak odpowiedzi 3 2,7 

RAZEM 108 100 

Źródło: opracowanie własne 

                                                             
13 OECD, CERI (2008), Assessment for Learning Formative Assessment, OECD/CERI International Confer-

ence “Learning in the 21st Century: Research, Innovation and Policy”, s. 1-24. 
14 Black P., Wiliam, D., (1998a), Inside the Black Box: Raising Standards Through Classroom Assessment [w:] 

Phi Delta Kappa 80, No.2, s. 139-144. 



58 Wybrane problemy współczesnego zarządzania i przywództwa edukacyjnego 

 

Opierając się na powyższych wynikach można stwierdzić, że 45,37% bada-

nych ocenę kształtującą łączy z uzyskiwaniem informacji zwrotnej, która mody-

fikuje działania (25,92%). W dalszej kolejności (12,03%) ocena kształtująca 

wpływa na wzrost motywacji i poczucia własnej wartości. Niewielka liczba ba-

danych (3,7%) wskazuje, że ocena kształtująca to aktywne zaangażowanie się 

we własny proces uczenia się oraz samoocena (2,7%).  

Inne odpowiedzi (7,4%) to takie, które nie można było zakwalifikować do 

żadnej z grup ze względu na barak logiki w wypowiedzi wynikającej z braku 

zrozumienia pytania. 

Trzy osoby (2,7%) nie odpowiedziały na pytanie i poprosiły o przejście do 

kolejnego.  

Uzyskane wyniki, na podstawie pytania pierwszego badania jakościowego, 

pozwoliły przedstawić częstotliwość wymieniania przez dyrektorów wszystkich 

pięciu składowych oceny kształtującej stosowanej względem nauczycieli. 

Wykres 1. Liczba dyrektorów wymieniających ilość składowych oceny kształtu-

jącej. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Powyższe dane informują, że 29 osób badanych (46,77%) wskazało dwa 
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Znikoma liczba badanych (1,61%) wskazała cztery i pięć elementów składa-

jących się na ocenę kształtującą. 12,90% wypowiedzi badanych nie zostało za-

kwalifikowanych do kryteriów oceny kształtującej, a trzy osoby (4,83%) nie 

udzieliły odpowiedzi. 

Tabela 2. Odpowiedzi uzyskane w drugim pytaniu badania jakościowego prze-

prowadzonego wśród dyrektorów szkół. 

Czy nauczyciele zatrudnieni w Pani/Pana szkole są  

zaangażowani w swój rozwój? 

Odpowiedzi n % 

Tak 61 98,38 

Nie 1 1,62 

RAZEM 62 100 

W jaki sposób nauczyciele zatrudnieni w Pani/Pana szkole są 

zaangażowani w swój rozwój? 

Kategorie n % 

Szkolenia 57 67,85 

Innowacje 6 7,14 

Ewaluacje 2 2,38 

Wymiana doświadczeń 9 10,72 

Samodoskonalenie 9 10,72 

Nie są zaangażowani w swój rozwój 1 1,19 

RAZEM 84 100 

Źródło: opracowanie własne. 

Prawie wszyscy badani (98,38%) twierdzą, że nauczyciele zatrudnieni 

w szkołach są zaangażowani w swój samorozwój. Ponad połowa objętych bada-

niem (57%) przyznaje, że nauczyciele chętnie szkolą się, wymieniają się do-

świadczeniami (10,72%), samodoskonalą własny warsztat pracy (10,72%), 

wprowadzają innowacje (7,14%) oraz dokonują ewaluacji czynności, których się 

podejmują (7,14%). 

Jeden dyrektor (1,19%) uważa, że nauczyciele w jego placówce nie angażują 

się we własny samorozwój. 
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Tabela 3. Odpowiedzi uzyskane w trzecim pytaniu badania jakościowego prze-

prowadzonego wśród dyrektorów szkół. 

Czy nauczyciele zatrudnieni w Pani/Pana szkole często dzielą 

się swoimi sukcesami z dyrektorem? 

Odpowiedzi n % 

Tak 61 98,38 

Nie 1 1,62 

RAZEM 62 100 

Jakie informacje dotyczące sukcesów najczęściej przekazują 

nauczyciele 

Kategorie n % 

Sukcesy uczniów 56 76,71 

Sukcesy nauczycieli 13 17,8 

Inne 3 4,2 

Nie dzielą się swoimi sukcesami 1 1,19 

RAZEM 73 100 

Źródło: opracowanie własne 

Większość badanych (98,38%) uważa, że nauczyciele często dzielą się suk-

cesami. 76,71% wymienia przede wszystkim sukcesy uczniów, w dalszej kolej-

ności (17,8%) sukcesy nauczycieli oraz 4,2% to sukcesy inne (prywatne). 

Jedna osoba badana (1,19%) twierdzi, że nauczyciele nie dzielą się sukcesa-

mi ze swoim pracodawcą. 
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Tabela 4. Odpowiedzi uzyskane w czwartym pytaniu badania jakościowego 

przeprowadzonego wśród dyrektorów szkół. 

Czy w Pani/Pana szkole stwarzane są nauczycielom warunki do 

uczenia się od siebie nawzajem? 

Odpowiedzi n % 

Tak 60 96,77 

Nie 2 3,23 

RAZEM 62 100 

W jaki sposób nauczyciele uczą się od siebie nawzajem? 

Kategorie n % 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie 

Nauczycieli (WDN) 
8 6,83 

Zespoły przedmiotowe 40 34,19 

Opieka nad nauczycielami w trakcie 

awansu zawodowego 
3 2,57 

Lekcje koleżeńskie 29 24,79 

Wymiana „dobrych praktyk” 26 22,22 

Wspólne organizowanie imprez 

szkolnych 
5 4,28 

Wspólne realizowanie projektów 

edukacyjnych 
4 3,42 

Nie chcą uczyć się od siebie nawzajem 2 1,8 

RAZEM 117 100 

Źródło: opracowanie własne 

Odpowiedzi uzyskane w pytaniu czwartym wskazują, że badani dyrektorzy 

(96,77%) stwarzają warunki nauczycielom do uczenia się od siebie nawzajem. 

Najczęściej powoływane są zespoły przedmiotowe (34,19%), w dalszej kolejno-

ści odbywają się lekcje koleżeńskie (24,79%) oraz dzielenie się „dobrymi prak-

tykami” (22,22%). Rzadziej respondenci wymieniają spotkania podczas We-

wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (6,83%), wspólne organizowanie 

imprez szkolnych (4,28%), wspólnie realizowanie projektów edukacyjnych 

(3,42%) oraz sprawowanie opieki nad nauczycielem, który aktualnie odbywa 

staż (2,57%). 

Dwóch dyrektorów szkół (1,8%) przyznało, że nauczyciele, których zatrud-

niają nie chcą uczyć się od siebie nawzajem. 
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Tabela 5. Odpowiedzi uzyskane w piątym pytaniu badania jakościowego prze-

prowadzonego wśród dyrektorów szkół. 

Czy nauczycie zatrudnieni w Pani/Pana szkole przeprowadzają 

własną samoocenę? 

Odpowiedzi n % 

Tak 59 95,16 

Nie 3 4,84 

RAZEM 62 100 

W jaki sposób nauczyciele przeprowadzają własną samoocenę 

Kategorie n % 

Arkusze samooceny 26 41,94 

Ankieta 12 19,36 

Sprawozdania 16 25,8 

Analiza działań w zespołach 3 4,83 

Ewaluacja własnych działań 2 3,23 

Nie dokonują samooceny 2 3,23 

Nie dokonują samooceny ponieważ 
uważają się za najlepszych 

1 1,61 

RAZEM 62 100 

Źródło: opracowanie własne 

Powyższe dane ukazują, że w 59 (95,16%) badanych szkołach w opinii dy-

rektorów nauczyciele dokonują samooceny. Najczęściej wymienianym narzę-

dziem badającym samoocenę jest powszechnie dostępny, tworzony w każdej 

placówce oświatowej, arkusz samooceny (41,94%). Kolejnym dokumentem jest 

ankieta (19,36) wypełniana średnio dwa razy w roku. W dalszej kolejności do-

konuje się analizy podejmowanych działań w specjalnie do tego powołanych 

zespołach (4,83%) oraz poprzez przeprowadzanie ewaluacji (3,23%).  

Trzech dyrektorów twierdzi, że nauczyciele nie dokonują samooceny 

(4,74%). Jeden z dyrektorów (1,61%) przekonany jest, że zatrudniane przez 

niego grono pedagogiczne uważa się za najlepsze i dlatego nie stosuje samooce-

ny podejmowanych działań. 
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Tabela 6. Odpowiedzi uzyskane w szóstym pytaniu badania jakościowego prze-

prowadzonego wśród dyrektorów szkół. 

Czy wspomaga Pani/Pan nauczycieli, by stawali się autorami 

swojego procesu uczenia się? 

Odpowiedzi n % 

Tak 62 100 

Nie 0 0 

RAZEM 62 100 

W jaki sposób wspomaga Pani/Pan nauczycieli, by stawali się 

autorami swojego procesu uczenia się? 

Składowe oceny kształtującej  

wg Blacka P. i Wiliama D. 
N % 

Zachęcam do aktywnego angażowa-
nia się we własny proces uczenia się 

32 34,78 

Przekazuję efektywną informację 
zwrotną 

13 14,14 

Zwracam uwagę na modyfikowanie 
działań w świetle rezultatów oceniania 

9 9,78 

Zachęcam do samooceny 2 2,17 

Podnoszę motywację i poczucie 

własnej wartości wśród nauczycieli 
31 33,69 

Inne 5 5,44 

RAZEM 92 100 

Źródło: opracowanie własne 

Wszyscy (100%) badani dyrektorzy szkół deklarują, że wspomagają proces 

uczenia się nauczycieli, których zatrudniają. Najczęściej wspomaganie polega na 

motywowaniu i kształtowaniu poczucia własnej wartości (33,69%) oraz na an-

gażowaniu się we własny proces uczenia się (34,78%). Kolejnym elementem 

stosowanym przez dyrektorów jest przekazywanie efektywnej informacji zwrot-

nej (14,14%), modyfikowanie działań (9,78%), a na ostatnim miejscu wskazy-

wane jest dokonywanie samooceny własnej działalności (2,17%). 

Pięciu dyrektorów (5,44%) udzieliło odpowiedzi, które nie została zakwalifi-

kowane do proponowanych kryteriów. 

Warto wspomnieć, że przeprowadzone badania jakościowe pozwoliły na 

uzyskanie informacji również o stosowanych metodach motywowania pracow-

ników. Najczęściej wymieniane była motywacja finansowa (32,25%) mająca 

zachęcić nauczycieli do stawania się autorami własnych procesów uczenia się. 
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Wykres 2. Liczba dyrektorów stosujących w praktyce określoną ilość składowych 

elementów oceny kształtującej w stosunku do nauczycieli, których zatrudniają. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Powyższe zestawienie wyników pokazuje, że większość badanych dyrekto-

rów (38 osób) w praktyce stosuje jeden element składowy oceny kształtującej 

(61,29%). Dwanaście osób stosuje dwa elementy oceny kształtującej, a pięciu 

respondentów w praktyce wykorzystuje trzy czynniki. 

Spośród badanych osób jedna deklaruje, że w praktyce stosuje cztery elemen-

ty (1,61%), również jedna - pięć elementów (1,61%) oceny kształtującej. 8,06% 

badanych udzieliło innej odpowiedzi, która nie została zakwalifikowana do ele-

mentów składowych oceny kształtującej. 

Podsumowanie 

Celem pracy było ukazanie wyników badań, które dotyczyły rozumienia oce-

ny kształtującej stosowanej w relacjach dyrektor – nauczyciel. Główny problem 

sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy dyrektorzy placówek oświatowych 

znają i stosują ocenę kształtująca względem nauczycieli, których zatrudniają. 

Z zebranego w toku badań materiału i dokonanych analiz wynika, że dyrekto-

rzy posiadają bardzo ogólną wiedzę dotyczącą oceny kształtującej. Większość 

badanych nie potrafi wymienić wszystkich składowych i posługuje się jedynie 
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wybranymi elementami, które najbardziej w ich opinii oddają istotę stosowanej 

względem nauczycieli oceny. Teoretycznie dyrektorzy uważają, że najważniej-

szą rolą w ocenie kształtującej odgrywa przekazywanie informacji zwrotnej 

pracownikom(45,37%), która wpływa na modyfikowanie i poprawę podejmo-

wanych działań (25,92%). W praktyce okazało się, że najważniejsze jest zachę-

canie do aktywnego angażowania się we własny samorozwój (34,78%) oraz 

podnoszenie motywacji i poczucia własnej wartości wśród nauczycieli 

(33,69%). Nastąpił tu całkowity rozdźwięk pomiędzy wiedzą teoretyczną a prak-

tyczną, którą posiadają dyrektorzy odnośnie stosowanej oceny kształtującej. 

Niepokojący jest fakt, że tylko dwóch dyrektorów potrafiło wymienić wszystkie 

elementy oceny kształtującej (1,61%).  

Znaczna większość dyrektorów, którzy uczestniczyli w badaniu, dostrzega 

istotę tworzenia warunków do uczenia się od siebie nawzajem. W szkołach or-

ganizowane są zespoły przedmiotowe, lekcje koleżeńskie, wymiana „dobrych 

praktyk”. Większość badanych dyrektorów (98,38%) uważa, że nauczyciele chęt-

nie angażują się we własny samorozwój poprzez uczestnictwo w licznych szkole-

niach, wymianę doświadczeń oraz prowadzoną samoocenę. Z badań wynika, że 

nauczyciele dzielą się swoimi sukcesami, ale tylko jeśli dotyczą one uczniów.  

Kolejnym istotnym wynikiem badań jest fakt, że badani dyrektorzy w placów-

kach w których są zatrudnieni prowadzą samoocenę poprzez stosowanie arkusza, 

ankiet i sprawozdań wykonywanych, w większości przypadków, tylko raz w roku. 

Artykuł nie wyczerpuje całokształtu problematyki związanej z ocenianiem 

kształtującym stosowanym przez pracodawcę względem pracowników. Badania 

i rozważania podjęte w pracy zwracają uwagę na tworzenie kultury uczenia się, 

gdzie doceniana jest opinia, wysiłek, strategia i dowód myślenia, a informacja 

zwrotna wzmacnia trud i pobudza do samooceny15. Podjęta tematyka może być 

wykorzystywana do tworzenia kursów z zakresu istoty stosowania oceny kształ-

tującej dla podnoszenia jakości procesów uczenia się i nauczania zachodzących 

w placówkach oświatowych. Oczywiste jest, że ten sposób oceniania znajduje 

zwolenników, ale również wielu przeciwników. Tworzona bariera zazwyczaj 

pochodzi od osób, które wolą bazować na standardowych wynikach testów. Jest 

to punkt, w którym społeczeństwo powinno podjąć decyzję: czy w procesie 

uczenia się i nauczania powinniśmy zachować racjonalność, czy jednak kiero-

wać się sumującymi wynikami końcowymi
16

 (Dorn, 2010).  

  

                                                             
15 Roskos K., Neuman S. B., (2012), Formative Assessment Simply, No Additives, w:The Reading Teacher, 

Vol. 65, Issue 8, s. 534-538. 
16 Dorn S., (2010), The Political Dilemmas of Formative Assessment [w:] Exceptional Children, Vol. 76, 

No. 3., s. 325-337. 
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