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1. Wstęp
Rozwój kompetencji zawodowych stanowi strategię, którą Unia Europejska wybrała jako środek
przeciwdziałania kryzysowi ekonomicznemu. Oprócz podnoszenia wąskospecjalistycznych
kwalifikacji, pracownicy powinni również rozwijać podstawowe kompetencje determinujące
jakość komunikacji, pracy zespołowej, zachowania kreatywne, gotowość do podejmowania
odpowiedzialności i inicjatywy oraz otwartość na ustawiczne uczenie się i zmiany. Każdy, kto
chce się rozwijać i dąży do samospełnienia, musi być aktywnym obywatelem otwartym na
integrację społeczną i ceniącym zatrudnienie (Cedefop 2011: 99)1. Stąd priorytety obrane przez
UE do realizacji do 2020r. w ramach programu Uczenie się przez Całe Życie („Nowe
umiejętności w nowych miejscach pracy: czas na działanie”) ukierunkowują na projekty służące
opracowaniu skutecznych i trwałych strategii nauki w miejscu pracy, w którym wymagania w
zakresie kompetencji i rozwoju zawodowego pracowników tak dynamicznie się zmieniają.
Działania te mają zwiększyć szanse osoby na zatrudnienie poprzez nabywanie i doskonalenie
kompetencji niezbędnych w różnych przedsiębiorstwach, środowiskach pracy, a nawet zawodach.
Celem, który obrała sobie Unia Europejska na rok 2013, jest zwiększenie liczby zagranicznych
wyjazdów uczniów na praktyki i/lub staże w sektorze szkolnictwa zawodowego (VET) do 80
000. Jak dotąd, co pokazują statystyki, żaden kraj europejski nie odniósł na tym polu sukcesu.
Często okazuje się, że uczestnictwo w programach promujących mobilność przekracza
możliwości uczniów. Dzieje się tak, pomimo dużego zainteresowania osób młodych praktykami i
stażem zagranicznym, które mają świadomość, że doświadczenie zdobyte poza własnym krajem
stanowi atut w rozwoju ich zawodowej kariery oraz umożliwia nabywanie i rozwój kompetencji
językowych i interkulturowych. Istotny procent uczniów nadal nie decyduje się na udział w
programach mobilności lub przerwa pobyt zagraniczny i wraca do domu, ponieważ nie umie
zaadoptować się do innego kontekstu kulturowego.
Aby liczba wyjazdów zagranicznych wzrosła zaleca się włączenie problemu umiędzynarodowienia
do programów nauczania. Warto wdrożyć program, który przygotowałby, krok po kroku,
uczniów oraz nauczycieli do międzynarodowej mobilności. Projekt INtheMC (Internacjonalizacja
i Mobilność w Programach Nauczania Uczniów) ma na celu zwiększenie liczby uczniów oraz
nauczycieli, którzy są zaangażowani w internacjonalizację. Oferuje gotową do użycia metodologię,
w której novum stanowią działania na rzecz internacjonalizacji i mobilności adresowane
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Cedefop, Learning while working, Success stories on workplace learning in Europe [Uczenie się podczas pracy; przykłady
udanego połączenia pracy i nauczania w Europie], 2011 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3060_en.pdf
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jednocześnie do nauczycieli, uczniów i kadry kierowniczej szkoły. To systemowe podejście jest
punktem wyjścia w projekcie INtheMC.
Stąd wszyscy partnerzy w projekcie INtheMC za cel przyjęli aktywację nauczycieli w obszarze
internacjonalizacji i mobilności uczniów wraz ze wskazaniem istniejących trudności, o których nie
sposób zapomnieć chcąc skutecznie nauczać umiędzynarodowienia.
W ramach projektu opracowano i popularyzowano szczegółowy program internacjonalizacji i
mobilności. Dlatego, nawet po zakończeniu projektu, coraz szersze grono nauczycieli będzie
mogło efektywnie przygotowywać uczniów VET do nauki i odbywania staży zawodowych za
granicą. Opracowana metodologia umożliwi uczniom skuteczne nabywanie i doskonalenie
umiejętności i kompetencji niezbędnych by być konkurencyjnymi na rynku pracy w UE.
2. Harmonogram programu nauczania – definicja i opis
Program nauczania w szkole obejmuje: komponenty formalne i nieformalne, i stanowi proces,
dzięki któremu uczniowie nabywają orientację, a następnie biegłość w wybranych obszarach
wiedzy, rozwijają kompetencje i umiejętności, modelują postawy, rozwijają świadomość i system
wartości (Doll 1996: 15)2. Program nauczania musi być opracowany w sposób gwarantujący
absolwentom dobre przygotowanie do samodzielności i prowadzenia satysfakcjonującego
i produktywnego życia, zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej, a także do skutecznego
konkurowania z innymi na rynku pracy.
Opracowanie programu nauczania warunkuje skuteczność w nauczaniu. Nauczyciele tworzą
szczegółowy zarys danego przedmiotu. Wskazują treści i zadania, które planują zrealizować z
uczniami w trakcie roku szkolnego. Osoba, która opracowuje plan nauczania, organizuje różne
elementy programu nauczania, takie jak podstawowe cele (np. kompetencje do osiągnięcia),
tematy, definicje poszczególnych jednostek, działania, oceny czy zasoby.
Niektóre programy edukacyjne obejmują zajęcia, które wpisują się w proces rozwoju umiejętności
i zainteresowań, np. uczniowie zainteresowani uczeniem się języka obcego rozpoczynają naukę w
grupie dla początkujących, następnie kontynuują ją w grupach: średniozaawansowanej i
zaawansowanej.

Ronald C. Doll, Curriculum Improvement: Decision Making and Process [Udoskonalanie programów nauczania.
Decyzyjność i decydowanie], 1996, Allyn and Bacon Boston
2
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Struktura harmonogramu obejmuje elementy skutecznego planowania działania i odnosi się do
następujących kwestii:
 Czego uczniowie mają się nauczyć?
 Jakie rezultaty kształcenia są satysfakcjonujące?
 Jak zaplanować realizację zadań lub czynności, aby zagwarantować satysfakcjonujące
wyniki?
 Jakie kryteria zastosować do oceny i ewaluacji kształcenia?
W procesie planowania harmonogram kładzie nacisk na:
Wstępną ocenę określającą gotowość uczniów do rozpoczęcia pracy nad wybranym
zagadnieniem; z uwzględnieniem poziomu wiedzy/umiejętności niezbędnych do pomyślnego
zrealizowania projektu.
Podzadania/ćwiczenia – zakres merytoryczny w danym bloku tematycznym. Podzadanie
opisuje serię ściśle powiązanych ze sobą lekcji lub zadań, w trakcie których uczniowie rozwijają i
doskonalą nowe umiejętności i wiedzę wymaganą do zaliczenia projektu.
Zaliczenie projektu to ocena postępu uczniów w zakresie osiągniętych umiejętności i wiedzy.
Zaliczenie umożliwia pełną prezentację potencjału uczniów, która może przybrać formę
portfolio, prezentacji sprawności ucznia, testu lub egzaminu (zobacz załącznik).
Zadania w trakcie realizacji projektu mogą być oceniane w dowolnym czasie, więc ocena podsumowująca dany
projekt może okazać się niepotrzebna.
3. Treść zadań
Podczas spotkania wszystkich partnerów INtheMC w styczniu 2011 r. uzgodniono zakres
problemów ważnych dla edukacji w obszarach internacjonalizacji i mobilności. Wśród nich
wskazano:
A. Ogólne wprowadzenie w problem pochodzenia. Internacjonalizacja w Twoim kraju (2
zadania). Każde z poniższych zagadnień może być tematem lekcji, albo odrębnego
ćwiczenia/projektu (odpowiednio opracowane może być realizowane na dowolnym
poziomie nauczania)


geografia,



demografia,
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własna kultura i inne kultury,



etykieta społeczna,



tolerancja międzykulturowa,



historia i polityka,



waluta,



strefy czasowe,



język (proste zwroty przydatne podczas podróżowania)



wywiad z osobą z innej kultury/kraju



przyjaciel/przyjaciółka korespondencyjna z innego kraju.

B. Umiędzynarodowienie (1 zadanie) – projekt szczególnie rekomendowany dla uczniów,
którzy boją się wyjechać za granicę


technika „speed dating” do szybkiego pozyskania informacji na temat kilku
wybranych krajów,



import i eksport w ojczystym kraju,



samodzielna nauka języka (TV/czytanie/książki z biblioteki)



korespondencja z rówieśnikami z zagranicy

C. Umiędzynarodowienie za granicą (ogólnie)


kraje sąsiednie (użycie Internetu – przeglądarka Google)

D. Wprowadzenie do zagadnienia pracy/stażu za granicą (ćwiczenie może skupić się na
poznaniu jednej profesji lub porównaniu kilku wybranych zawodów


zapłata/wynagrodzenie,



warunki pracy,



wymagane kwalifikacje,



rejestracja,



doświadczenie,



język danego zawodu (10 wyrazów najczęściej używanych w zawodzie, stopień
trudności dostosowany do poziomu nauczania),



etykieta zawodu: „Jak działać w konkretnym środowisku zawodowym?”



eksport produktów krajowych,



kompetencje i kwalifikacje potrzebne w innym kraju (certyfikaty)

E. Planowanie podróży/ doświadczenia mobilności (zorganizowanie wycieczki lub
zaproszenie gościa) (2 zadania)
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logistyka,



koszty/kieszonkowe,



zakwaterowanie,



podróżowanie/poruszanie się



osoby kontaktowe,



zaproszenie rodziców na spotkanie informacyjne.

Omawiając ten temat należy uwzględnić problemy tj:


jak rozpoznać i poradzić sobie z obawami przed wyjazdem;



jak z sukcesem zachęcić kogoś do doświadczenia mobilności,



jak w proces „umobilnienia” szkoły włączyć uczniów, którzy uczestniczyli w
projektach mobilności /stażu i dzieląc się doświadczeniem mogą stanowić
przykład „dobrych praktyk”.

4. Harmonogram programu nauczaniu krok po kroku
Krótkie streszczenie:
harmonogram programu nauczania ma za zadanie pomóc w planowaniu, opracowaniu,
wdrożeniu i ocenie nowych treści nauczania, które:


zaspokajają potrzeby wszystkich uczniów w klasie/grupie;



zapewniają równowagę w zakresie różnorodności doświadczeń;



uwzględniają

złożoność

procesu

nauczania

i

zysk

z

podejścia

interdyscyplinarnego;


rozumieją fazy w procesie uczenia się;



zapewniają spójną terminologię do wspierania skutecznego nauczania i uczenia
się;



koncentrują się na wynikach (wymagania planu nauczania);



włączają skuteczne strategie instruktażowe i strategie oceniania;

Krok pierwszy: zebranie dokumentów o umiędzynarodowieniu opracowanych przez grupę
INtheMC:
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przewodnik dla nauczyciela,



materiały pomocnicze dla nauczyciela (książki, płyty DVD i filmy, źródła
internetowe, itp.),



porady odnośnie metod nauczania, strategie skutecznego instruktażu,



zestaw zadań projektowych dla uczniów,



kryteria oceny uczniów,



materiały pomocnicze dla uczniów (książki, materiały źródłowe itp.)



itd.…

Krok drugi: zebranie doświadczonych współpracowników\nauczycieli, którzy wspólnie
opracują harmonogram/-y.
Uwaga: podczas prac należy stworzyć atmosferę zaangażowania i współpracy; pamiętajmy:
umiędzynarodowienie to zabawa!
Krok trzeci: przydziały grupowe (lub podzadania) „umiędzynarodowienie” wraz z istniejącymi
dyscyplinami (zawodowymi); wplecenie ich w poszczególne jednostki (lub
stworzenie bloków jednostek)
Krok czwarty: A: opisanie kryteriów oceny wstępnej, (o ile występuje taka potrzeba) B: opisanie
wyników nauczania z podziałem na jednostki (blok konstrukcyjny) włącznie z
określeniem ich poziomu
Uwaga: Należy upewnić się, że uczniowie będą zdobywać doświadczenia w sposób zbalansowany.
Krok piąty: Wspólna decyzja dotycząca czasu, po którym uczniowie będą oceniani; należy
wyraźne określić:


wymagania zgodnie z harmonogramem oraz stawiane oczekiwania z podziałem
na poszczególne (pod)rozdziały;



formy oceny ze względu na (pod)rozdziały;



lub postępowanie według rad zawartych tutaj (patrz harmonogram programów
nauczania).

Uwaga: Należy upewnić się, że strategie dokonywania ocen (pod)rozdziałów zostały wyraźnie
określone i przekazane na początku kursu i/lub w innych dogodnych dla uczniów terminach.
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Krok szósty: Zamieszczenie wszystkich informacji w harmonogramie porządkując je zgodnie z
wybranymi kryteriami:


ze względu na poziom zadań;



ze względu na temat „umiędzynarodowienia”;



ze względu na istniejące dyscypliny, w które wpisuje się (pod)zadania
umiędzynarodowienia
Harmonogram można uczynić tak skomplikowanym lub tak prostym, jak się chce.
Uwaga: Koniecznym jest włączenie do harmonogramu regularnych spotkań, aby wzajemnie
informować się i oceniać postępy; w razie potrzeby łatwym będzie zweryfikowanie założeń
harmonogramu.

Krok siódmy: Poinformowanie wszystkich zainteresowanych
Harmonogram stanowi propozycję działań, które można rozwijać lub zastępować zgodnie z
potrzebami uczniów.
Dla każdego kursu opracowuje się odrębny program nauczania obejmujący działania
dostosowane do poziomu nauczania. Zawsze zawiera konkretne wskazania na zamierzone
rezultaty nauczania tj. konkretną wiedzę, umiejętności i postawy, które wymagane są od uczniów
jako warunek zaliczenia kursu.
5. Ocena oraz ewaluacja zadań
Dobrze przemyślane kryteria oceny oraz jasno sprecyzowane oczekiwania względem programu
nauczania i zamierzonych rezultatów nauczania, znacznie ułatwiają pracę nauczycielom. Ponadto
możliwe jest zachowanie względnej zgodności tych praktyk wśród różnych partnerów
europejskich INtheMC.
5.A

Ocena oraz ewaluacja osiągnięć uczniów
Główny cel oceniania to poprawa procesu uczenia się.
Jasne kryteria oceny pomagają nauczycielom w dostosowywaniu programów nauczania
i podejścia instruktażowego do potrzeb uczniów, jak też w oszacowywaniu skuteczności
programów i praktyk stosowanych w klasie.
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Szacowanie to proces zbierania informacji z różnych źródeł (zobacz załącznik), które
dokładnie odzwierciedlają osiągnięcia ucznia względem dokonanych w programie nauczania
założeń.
Ocena stanowi procesu badania jakości pracy uczniów w oparciu o ustalone kryteria
i przypisania jej wartości.
Szacowanie i ocena będą opierać się na założeniach programu nauczania i poziomach
nakreślonych w Harmonogramie Programu Nauczania (dokument szacunkowy) względem
(pod)zadania/bloku problemowego/projektu.
W celu zapewnienia, że ocena i szacowanie są rzetelne, sprawiedliwe i prowadzą do poprawy
uczenia się, nauczyciele muszą stosować poniższe strategie:


odnosić się zarówno do tego, czego uczniowie uczą się, jak i w jaki sposób się uczą,



opierać się na kategoriach wiedzy, umiejętności i postaw oraz na podanych opisach
osiągnięć dostosowanych do poszczególnych poziomów nauczania;



stosować strategie oceniania zróżnicowane w swej naturze, czasowo, tak by
zagwarantować uczniom wygląd w pełen zakres ich kształcenia się;



stosować strategie oceniania odpowiednie dla wybranych metod nauczania, celów
instrukcji oraz potrzeb i doświadczeń uczniów;



oceniać sprawiedliwie wszystkich uczniów;



nie poprzestawać na stopniu, ale dawać każdemu uczniowi jasne wskazówki dotyczące
jego dalszego samodoskonalenia się;



rozwijać zdolność uczniów do samooceny, ich krytyczny wgląd w proces uczenia się,
formułowania i realizacji celów;



wykorzystywać konkretne prace uczniów jako wymierne wskaźniki ich osiągnięć;



jasno komunikować strategie i kryteria oceniania, na początku trwania kursu oraz w
innych właściwych momentach w trakcie jego trwania.

5.B Karta osiągnięć
Wykaz osiągnięć znajduje się w Harmonogramie Programu Nauczania. Stanowi punkt
odniesienia dla wszystkich strategii oceny i wyznacza zakres oceny osiągnięć uczniów.
Ponadto, różnicuje wymogi nauczania i kryteria oceniania ze względu na kategorię i poziom
nauczania. Przygotowane opisy stanowią wskazówkę jak gromadzić informacje o
10

osiągnięciach uczniów, umożliwiają nauczycielom stworzenie spójnych orzeczeń o jakości
pracy uczniów oraz ułatwiają sformułowanie jasnych i szczegółowych informacji zwrotnych
dla uczniów i rodziców.
5. C Ocena oraz ewaluacja poszczególnych zadań
Szacowanie i ocena osiągnięć uczniów zapewniają nauczycielom możliwość krytycznego
zastanowienia się nad metodami nauczania oraz efektywnością realizowanych programów.
Nauczyciele i dyrektorzy powinni systematycznie dokonywać przeglądu zawartości, strategii
instruktażowych oraz procedur oceny tak by wprowadzać do programu niezbędne dla
poprawy osiągnięć swoich uczniów zmiany.
Analiza wyników w projekcie jest dodatkowym źródłem informacji o osiągnięciach uczniów i
skuteczności programu, poza ocenami programu przeprowadzonymi przez nauczycieli i
dyrektorów.
Ćwiczenia/zadania
Zadania sprawnościowe korespondują bezpośrednio z założonymi w programie nauczania
wymaganiami i oczekiwaniami udokumentowanymi w Harmonogramie Programu Nauczania.
Zadania rozwijają i doskonalą kompetencje, które umożliwiają uczniom zintegrowanie
zdobytej wiedzy, umiejętności i postaw, odpowiednio do poziomu nauczania. Zadania nie
tylko umożliwiają uczniom naukę nowych kompetencji w wybranym kontekście, ale także
ćwiczą ich transfer na zupełnie nowe sytuacje.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia nauczyciele powinni wyjaśnić uczniom kryteria i punktację
oceniania ich wyników w nauce dostosowane do poziomu nauczania.
Uczniowie są zachęcani do aktywnego uczestniczenia w procesie oceny. Kiedy uczniowie
znają i rozumieją jakie są oczekiwania co do postępu w ich nauce, znają kryteria oceny oraz
otrzymują szybką informację zwrotną o swoich osiągnięciach, wówczas ich efektywność jest
wyraźnie lepsza.
Wyniki uczniów są lepsze, kiedy są zachęcani do wzięcia odpowiedzialności za swoje
osiągnięcia, świadomi własnych postępów oraz rozumieją metodykę nauczania.
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ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1
Strategie oceny osiągnięć uczniów3
Prezentacja klasowa
Prezentacja grupowa/klasowa umożliwia uczniom zwerbalizowanie własnej wiedzy, daje okazję
do wybrania i przedstawienia autorskich prac, jest praktycznym ćwiczeniem realizacji własnych
pomysłów w celu zaprezentowania wiedzy zdobytej na dany temat.
Zebranie
Zebranie jest formalnym lub nieformalnym spotkaniem pomiędzy nauczycielem, uczniem i/lub
rodzicem organizowanym dla różnych celów edukacyjnych.
Esej
Esej jest pisemną pracą, która pozwala na ocenę zrozumienia danej wiedzy przez uczniów i/lub
ich zdolności do analizowania i syntezowania informacji. Esej stanowi pisemne oszacowanie, w
którym uczeń tworzy odpowiedź na pytanie, opracowuje temat lub przygotowuje krótkie
oświadczenie, odwołując się do odpowiedniego zakresu argumentów.
Wystawa/przedstawianie
Wystawa/przedstawienie aktywnie angażuje ucznia w określony proces, procedurę, itp., które
umożliwiają rozwinięcie i/lub doskonalenie szczególnych umiejętności, wiedzy i postaw.
Wywiad
Wywiad jest rozmową twarzą w twarz, podczas której wszystkie strony (nauczyciel, uczeń i rodzic)
używają pytań by podzielić się swoją wiedzą na temat danego zagadnienia, tematu lub problemu
będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania.
Dziennik uczenia się
Dziennik uczenia się jest dokumentem tworzonym przez ucznia lub uczennicę stanowiącym zapis
ich myśli i czynności podczas pracy nad określonym zadaniem lub ćwiczeniem.

Gronlund, Norman E. University of Illinois, Emeritus, C. Keith Waugh, Southern Illinois University of
Carbondale, Assessment of Student Achievement [Ocena osiagnięć uczniów], 9/E 2009, Allyn & Bacon
3
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Obserwacja
Obserwacja jest procesem systematycznego oglądania i nagrywania zachowań uczniów. Może
odbywać się w dowolnym czasie i otoczeniu, a jej celem jest pomóc nauczycielowi w podjęciu
decyzji niezbędnych do skutecznego nauczania.
Zadanie do wykonania
Zadanie do wykonania stanowi strategię oceny, w której uczniowie angażując "świat rzeczywisty”
tworzą, wykonują lub przedstawiają znaczące i merytoryczne kwestie lub problemy w celu
wykazania swej umiejętności lub biegłości.
Portfolio
Portfolio to celowy zbiór próbek pracy ucznia, który jest selektywny, refleksyjny i stanowi efekt
współpracy. Portfolio to wizualne przedstawienie zakresu, głębi i postępu osiągnięć, zdolności,
mocnych stron, słabości, wiedzy i umiejętności ucznia w danym czasie oraz w różnych
kontekstach.
Pytanie i odpowiedź (ustne)
Pytanie i odpowiedź jest strategią, zgodnie z którą nauczyciel stawia pytanie a uczeń odpowiada na
nie, przeważnie ustnie. Pytanie i odpowiedź pomaga określić, czy uczniowie rozumieją, co to jest
lub co już zostało przedstawione lub do poszerzenia myślenia, generowania pomysłów lub
rozwiązywania problemów.
Quiz, test, egzamin
Quiz, test lub egzamin to strategia oceny, która wymaga od uczniów reagowania na wskazówki w
celu wykazania ich wiedzy (ustnie lub na piśmie) lub ich umiejętności (np. poprzez sprawność).
Quizy są zwykle krótkie, egzaminy – zazwyczaj dłuższe.
Dzienniczek odpowiedzi
Dzienniczek odpowiedzi to osobisty zapis reakcji ucznia lub uczennicy na materiał, który czytają,
którego słuchają lub który omawiają.
Wybierz odpowiedź
Wybierz odpowiedź jest pisemnym narzędziem funkcjonującym w quizach, testach i egzaminach,
w których uczeń ma zidentyfikować prawidłową odpowiedź. „Wybierz odpowiedź” jest
powszechnie używaną formalną formą gromadzenia obiektywnych dowodów dotyczących uczenia
się, szczególnie pamięciowego, odtwarzania i rozumienia.
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Samoocena
Samoocena jest procesem, w którym uczeń zbiera informacje o i zastanawia się nad własnym
uczeniem się. Samoocena jest osobistą oceną ucznia na temat postępów w poszerzaniu wiedzy,
umiejętności, procesów lub postaw. Samoocena prowadzi ucznia do większej świadomości i
zrozumienia siebie jako ucznia.
Anegdota
Anegdota to krótka narracja, określająca zarówno zachowanie uczniów jak i kontekst, w którym
zachowanie wystąpiło. Anegdota winna przedstawiać specyficzne, zaobserwowane zachowania.
Może opisywać wydajność uczniów szczegółowo w formie pisemnej. Anegdota udostępnia
bogate portrety osiągnięć poszczególnych uczniów. Anegdota zawiera obserwacje, które mają
specjalne znaczenie i nie może zostać uzyskana w rezultacie innych strategii oceniania w klasie.
Lista kontrolna
Lista kontrolna to wykaz działań, umiejętności, pojęć, zachowań, procesów lub postaw, które
nauczyciel sprawdza podczas obserwacji. Lista kontrolna zawiera pisemny wykaz kryteriów
wydajności, które są używane do oceny uczniów poprzez obserwację i/lub pracę pisemną albo też
inne formy twórcze, takie jak prezentacje ustne, prace artystyczne i dziennikarskie czy modele.
Lista kontrolna jest narzędziem diagnostycznym, wielokrotnego użytku, które może być pomocne
w identyfikowaniu postępów danego ucznia.
Skala klasyfikacji
Skala klasyfikacji jest prostym narzędziem do oceny zakresu, w jakim konkretne fakty,
umiejętności, postawy i/lub zachowania są obserwowane w pracy i osiągnięciach ucznia. Skala
klasyfikacji ocenia wydajność w kilkupunktowym zakresie, od niskiego do wysokiego, i opiera się
na zestawie kryteriów umożliwiających nauczycielowi ocenić jakość oraz wydajność, tworów,
postaw lub zachowań wzdłuż kontinuum.
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ZAŁĄCZNIK 2
Harmonogram programu nauczania

Grupa

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Zadanie …

Zadanie …

Zadanie …

Zadanie …

Zadanie …

Zadanie …
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Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

