


RAPORT Z ZAJĘĆ – WYTYCZNE 
 

CEL RAPORTU 
  
Celem raportu jest udokumentowanie obserwacji na temat dyskusji i pomysłów 
przedstawionych w trakcie omawiania przeprowadzonych zajęć. Osoba czytająca raport ma 
zrozumieć, jakie były założenia zorganizowania zajęć, w jaki sposób przebiegały zajęcia, 
jakie problemy napotkano w trakcie przeprowadzania zajęć i jakie metody rozwiązywania 
tych problemów zostały przedstawione w trakcie analizy przeprowadzonych zajęć. 
Założeniem raportu jest analiza wszystkich etapów i elementów przeprowadzonych zajęć, 
obejmujących początkowe decyzje, planowanie zajęć oraz debatę po zakończeniu projektu. 
Ze względu na złożony charakter tych elementów, dostępne będą wytyczne pozwalające na 
właściwy rozwój zajęć i podejmowanych tematów. 
  
SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE 
  
Poniżej znajdują się sugestie dotyczące sposobu prowadzenia końcowej debaty 
poprzedzającej oddanie raportu. 
  
Grupa nauczycieli, którzy zaplanowali zajęcia przypisuje określone role: moderatora (który 
pilnuje przestrzegania czasu przez mówców)  
  
1) Spotkanie z obserwatorami będą prowadzone przez całą grupę, która planowała zajęcia, a 
nie tylko przez wychowawcę klasy. 
  
2) Moderator przedstawia problemy i określa harmonogram spotkań. Wyjaśnia również cele 
grupy roboczej, która planowała zajęcia. 
  
3) Nauczyciel, który prowadził zajęcia wypowiada się pierwszy, a w następnej kolejności glos 
zabierają pozostali członkowie grupy. Dzieła się uwagami na temat wrażeń, mocnych stron i 
możliwości poprawy niektórych elementów. 
  
4) Problemy poruszone podczas planowania zostaną przedstawione, jak również sposób, w 
jaki zostały one rozwiązane poprzez lekcje z wykorzystaniem rozwiązań sugerowanych 
podczas planowania. 
  
5) Nauczyciele z grupy planowania poproszą obserwatorów o wypowiedzenie się na temat 
lekcji i jej celów. 
  
6) Obserwatorzy powinni dzielić się swoją pozytywną i negatywną opinia w sposób 
praktyczny. 
  
7) Każdy obserwator mówi o konkretnym aspekcie lub momencie lekcji tak, aby wszyscy 
mieli szansę podzielić się swoja opinia. 
  
8) Istotne jest, aby trzymać się harmonogramu oraz aby skupić się na celach spotkania 
podsumowującego. 
 
 9) Ważne jest, aby trzymać się harmonogramu  i koncentrować się na celach spotkania 
podsumowującego.  



 
  
RAPORT (Harmonogram ) 
 
 
• Wybór grupy docelowej: Ogólny opis tego, jak cel lekcji został zinterpretowany przez 
grupę nauczycieli planujących oraz w jaki sposób konkretne cele nauczania zostały 
zdefiniowane w kategoriach materiału działań. 
 
• Planowanie 1: Ogólny opis tego, jak spotkania grupowe pozwalają określić i osiągnąć cel. 
Musi on zawierać opis wszystkich problemów i trudności poruszanych w trakcie spotkania i 
powinien być udokumentowany za pomocą materiałów i innych środków dydaktycznych. 
 
• Lekcja: Ogólny opis schematu i harmonogramu głównych etapów lekcji, w tym zarządzania 
czasem, głównych działań nauczania/uczenia się, metod nauczania i innych istotnych 
aspektów nauczania. 

Czas Główne działania 
nauczania/uczenia się  

Metody nauczania Istotne aspekty 
nauczania 

    
 
Podsumowanie: Ogólny opis tego, czego grupa planowania dowiedziała się z lekcji, 
wskazując, co zadziałało, co można poprawić w przyszłości, uwzględniając dokładność w 
skupianiu się na celu, liczbę osiągnięć celu oraz stopień osiągnięcia założonych celów. 
Należy wskazać, czy cele nie zostały osiągnięte, a jeśli tak, to na jakim poziomie. Należy 
również wskazać, czy dodatkowe i nieprzewidywane cele również zostały osiągnięte. 
Wnioski należy udokumentować. 
 
• Planowanie 2 (analiza): opisać ewentualne zmiany poruszone na podsumowaniu, które 
mają być wdrożone w trakcie lekcji. 
  
                                          FORMA RAPORTU I WYTYCZNE 

(pogrubione paragrafy z raportu z lekcji) 

 

Temat lekcji________________________________________________ 

Autorzy 
lekcji________________________________________________________________ 

Skorelowane przedmioty_______________________________________________ 

Klasa/y, szkoła/y________________________________________________________ 

Krótki opis głównych tematów, które definiują lekcję  (główne koncepcje/zasady) 

Streszczenie: Opisz za pomocą około 200 słów scenariusz, cele nauczania, plan lekcji i 
główne efekty związane  z nauczaniem. 



Wybór celów: opisz w jaki sposób cel lekcji został zinterpretowany przez grupę nauczycieli 
planujących lekcję i jak cele szczegółowe zostały zdefiniowane w stosunku do warunków 
nauczania i komkretnych celów kształcących.  

Planowanie 1 : opisz spotkania grupy planujacej lekcję i jak zamierzają osiągnąć cele. Musi 
on zawierać opis wszystkich problemów i trudności poruszanych na spotkaniach. Powinien 
również zawierać wszystkie materiały do pracy oraz inne zasoby wykorzystywane do 
prowadzenia lekcji . 

Jak prowadzić lekcję: opisz rózne różne etapy lekcji uwzględniając  wszystkie szczegóły. 
Pomoże to innym nauczycielom przygotowującym sie do lekcji w  swoich klasach. 

Opisz szczegółowo, w jaki sposób nauczyciel powinien postepować. Zaproponuj nawet 
słowne konstrukcje, oraz to jakie treści i tematykę pokazać a także jakie strategie wdrożyć. 

Opisz szczegółowo, czego nalezy oczekiwać od uczniów i jak będą prawdopodobnie 
reagować. Zaproponuj, jak odpowiadać na mozliwe do przewidzenia  pytania uczniów, jakie 
mogą pojawić się wśród nich wątpliwości i najczęstsze błędy. 

Możesz wykorzystac tabelkę: 

Czas Główne działania 
uczenia się/nauczania 

Metody 
nauczania 

Co jest istotne w 
procesie uczenia się 

    
 

Cele ksztalcenia(dydaktyczne): Wymień główne cele lekcji w zakresie wiedzy i 
umiejętności. Wyjasnij dlaczego ten temat i cele kształcenia zostały wybrane . 

Jak osiągnąć cele kształcenia: wyjaśnij jak zadania i tematyka zostały wybrane aby osiągnąć 
cele kształcenia. Określ oczekiwania, że działania te mogą wspierać i pomagać uczniom w 
tworzeniu i budowaniu koncepcji i pomysłów. Przejrzyj  pedagogiczne i dydaktyczne teorie 
wspierajace i  uzasadniajace planowanie lekcji. 

Dowody: zgłaszaj wszystkie dane zebrane w wyniku obserwacji, także spotkania z uczniami, 
rozmów między nauczycielami, które były użyteczne do analizy lekcji. Zgłaszaj wszystkie 
dane zgromadzone w wyniku obserwacji , spotkań z uczniami itp., które mogą byc użyteczne 
do analizy lekcji. 

Opisuj wydarzenia i etapy, w których rzeczywista lekcja  odbiega od założonego 
planu.Scharakteryzuj procedury obserwacji lekcji: kto na niej był, co robił, w jaki sposób 
wykonywał zadania. 

 Rezultaty: przedstaw dowody, że rezultaty lekcji są zgodne z konkretnymi celami. Należy 
także zaznaczyć, jeśli cele nie zostały osiągnięte, a jeśli tak, to na jakim poziomie.  



Jeśli uważasz, że inne cele (niespodziewane), inne niż te założone zostały osiągnięte należy je 
wskazać i udokumentować. Podaj praktyczne przykłady osiagniecia przez uczniów celów 
edukacyjnych założonych przez nauczycieli. 

Dyskusja: uzasadnij w jaki sposób  lekcja mogła modyfikować umiejętności uczniów lub ich 
nastawienie do osiągnięcia celów prognozowanych (zakładanych). Wyjaśnij, w jaki sposób 
lekcja dostarczyła nauczycielom nowych informacji i/lub wiedzy na temat stanu wiedzy 
uczniów: błednego myślenia, trudności, uprzedzeń, spostrzeżeń, nowych pomysłów etc. 

 Wskaż korzyści albo ewentualne problemy wykryte podczas korzystania z pionierskich 
metod edukacyjnych. 

Planowanie 2 (przegląd, podsumowanie): opisz wszystke możliwe zmiany powstałe  w 
debriefingu. 

Zalecenia: wskaż wszelkie materiały (książki i zasoby internetowe), z których korzystałeś 
podczas lekcji.  

Dodatkowo załączamy: notatki spostrzeżeń zebranych podczas spotkań, a zwłaszcza  

1) Refleksje/spostrzeżenia grupy.  
Opisz ważne dyskusje, wątpliwości lub problemy napotykanych przez grupę 
zarówno na etapie planowania lub podczas innych spotkań. 

2) Osobiste refleksje/spostrzeżenia. 

Opisz swoje osobiste wrażenia, zawodowe zmiany i wszytskie  nowe oryginalne pomysły, 
które moga być ponownie wykorzystane do pracy z uczniami. Można również dodać 
konkretne techniki nauczania zauważone podczas obserwacji pracy innych nauczycieli. 

Załączniki: kopie planu (konspektu) lekcji, pzykłady prac uczniów, ważne notatki z 
obserwacji, zdjęcia i wszystko inne, co mogłoby pomóc czytelnikowi zrozumieć 
skomplikowany cykl studiów i przygotowania do lekcji 
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