


 

                               RAPORT Z OBSERWACJI LEKCJI 
 

Obserwator: Nauczyciel: Data: 
Temat: Szkoła: Klasa: 
Liczba uczniów: Chłopcy: Dziewczynki: Liczba uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych: 
 

Typ lekcji 
[  ] Tradycyjna (referatowa)   [  ] Spaced learning (lekcja z przerwami)   [  ] Praca zespołowa   [  ] Flipped classroom (“odwrócona 
lekcja”)   [  ] Dyskusja   [  ] Lekcja w labolatorium (np.)_______________[  ]   Inne (np.)__________________ 
Działania 
[  ] Wprowadzenie do nowego tematu [  ]Podsumowanie tematu    [  ] Rozwiązywanie problemów  
[  ] Ćwiczenia praktyczne [  ]Ćwiczenia pisemne  
[  ] Inne (np.)___________________________________________________ 
Używane materiały 
[  ] Podręczniki/książki 
[  ] Program lekcji 
[  ] Strony internetowe  
[  ] Tablica [  ] Tablica interaktywna      [  ] Materiały audio-video [  ] Komputer 
[  ] Inne (np.)__________________________________________________________________________- 
Nauczyciel                  
[  ] Dokładnie trzyma się programu lekcji 
[  ] Odwołuje się do programu, ale wprowadza też inne treści 
[  ] Trzyma się programu tylko w trakcie ćwiczeń  

 
 
 

POCZĄTEK LEKCJI 
 

DZIAŁANIE (NAUCZYCIEL): TAK NIE KOMENTARZE/UWAGI 
Czeka aż uczniowie zwrócą na 
niego uwagę 
 

   

Podsumowuje poprzednią lekcję 
 
 

   

Koncentruje się na celach lekcji i 
powtarza je 
 

   

Sprawdza, czy uczniowie mają 
jakieś problemy lub trudności ze 
zrozumieniem wszystkich pojęć 
 

 
 

  

Zapytana/y, wyjaśnia uczniom 
wątpliwości 
 

   

 
Czy tok myślowy nauczyciela jest dla uczniów jasny? Jak została podsumowana poprzednia lekcja? Jak 
został zanalizowany temat? Jak zostały wytłumaczone odniesienia do poprzednich części tematu? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________



 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

 
LEKCJA 

 
DZIAŁANIE 

(NAUCZYCIEL): ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI NIGDY KOMENTARZE/UWAGI 
Prezentacja tematu i 
informacje na tablicy są 
czytelne 
 

     

Nauczyciel podsumowuje 
przekazywane informacje 
zarówno na początku, jak i 
na końcu lekcji 
 

 
 

    

Nauczyciel moduluje głos, 
aby podtrzymać 
zainteresowanie uczniów  
 

     

Nauczyciel w pełni 
kontroluje to, co dzieje się 
na lekcji 
 

     

Nauczyciel używa 
prawidłowych metod 
edukacyjnych w celu 
osiągnięcia założonych 
celów 
 

 
 

    

Podawane przykłady są w 
pełni przekonywujące 
 

 
 

    

Nauczyciel używa 
prawidłowych terminów 
specjalistycznych 
 

     

Nauczyciel łączy ze sobą 
poszczególne pojęcia, tak 
aby ułatwić zrozumienie 
tematu  
 

     

Nauczyciel często zadaje 
pytania, tak aby ocenić 
stopień zrozumienia tematu 
 

     

Nauczyciel pomaga 
uczniom z trudnościami w 
nauce 
 

     

Nauczyciel proponuje 
uczniom pracę w grupach 
 

     

Zarządzanie czasem w 
trakcie lekcji jest efektywne 

     



 

Część lekcji została 
zmieniona w stosunku do 
oryginalnego planu 
 

     

Praca uczniów na lekcji jest 
oceniana 
 

     

Nauczyciel porusza się po 
klasie i między ławkami 
 

     

Nauczyciel indywidualizuje 
zadania dla uczniów 
stosownie do ich 
umiejętności 
 

     

 
Inne obserwacje związane z prowadzeniem lekcji_____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
ZAJĘCIA W GRUPACH 

 
DZIAŁANIE ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI NIGDY KOMENTARZE/UWAGI 

Cel i zadania do wykonania 
są wystarczająco jasne 
 

     

Czas na wykonanie zadań 
został jasno określony 
 

 
 

    

Czas na wykonanie zadań 
jest wystarczający 
 

     

Materiały źródłowe do pracy  
w grupach są odpowiednie 
 

     

Organizacja sali ułatwia 
komunikację wewnątrz grup 
 

     

Organizacja sali jest 
efektywna 
 

 
 

    

Liczba osób w grupie 
odpowiada stopniu 
trudności zadania 
 

 
 

    

Uczniowie akceptują zasady 
pracy w grupach  
 

 
 

    

Postęp prac w grupach jest 
rozsądny 
 

     

Rezultaty lekcji są 
zauważalne  
 

     



 

Nauczyciel nadzoruje 
postęp prac w grupach 
 

     

Cała klasa jest 
zaangażowana i 
zmotywowana w trakcie 
pracy w grupach  
 

     

Uczniowie, którzy zrozumieli 
temat, pomagają tym, którzy 
mają z tym trudności 
 

     

Uczniowie tworzą atmosferę 
wzajemnej współpracy 
 

     

Nauczyciel podejmuje się 
mediacji w trakcie konfliktów 
między grupami 
  

     

Problemy powstające w 
trakcie  pracy w grupach są 
rozwiązywane przez 
nauczyciela 
 

     

 
Jakie materiały/ pomoce naukowe zostały wykorzystane w trakcie pracy w grupach? 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Czym charakteryzują się grupy, które lepiej wykonują zlecone zadania? 
 
 
Jakie są końcowe efekty pracy w grupach?  
 
 
Według jakich kryteriów uczniowie zostali podzieleni na grupy? 
 
 
Czy nauczyciel przyjmuje rolę moderatora? W jaki sposób? 
 

 
 

KONIEC LEKCJI 
 

DZIAŁANIE ZAWSZE CZĘSTO CZASAMI NIGDY KOMENTARZE/UWAGI 
Dyskusja jest 
przeprowadzona w 
odniesieniu do celów lekcji  
 

     

Efekty pracy w grupach 
zostały wyjaśnione w 
sposób zrozumiały dla 
wszystkich 
 

 
 

    

Wnioski zostały 
podsumowane przez 

     



 

nauczyciela w prosty i jasny 
sposób  
 
Rezultaty pracy są 
postrzegane jako krok w 
kierunku nowych zadań 
 

     

 
Komentarze dotyczące oceny uczniów prowadzonej przez nauczyciela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dobre strony lekcji Obszary do poprawy  

 1 - Doskonale  2 - Dobrze  3 - Dostatecznie  4 – Niewłaściwie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


	globale2.pdf
	Pagina vuota




