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Informacja zwrotna a odpowiedzialność za osiągane wyniki 

 

1. Po co nam informacja zwrotna? 

U podstaw informacji zwrotnej leży przekonanie, że osoba, której jej udzielamy (uczeń, nauczyciel) 

może zmodyfikować stosowane przez siebie metody pracy, określone zachowania itd. tylko wtedy, 

gdy wie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Aby wspomóc pozytywne oddziaływanie informacji 

zwrotnej, zawsze warto przedstawić sposoby, pomysły na to, jak można rozwiązać istniejący problem. 

 

Przykład 1: 

Nauczyciel matematyki podczas kształcenia na odległość wykorzystywał karty pracy opracowane w 

standardowym edytorze tekstu. Uczniowie doceniali opracowane przez niego materiały, ponieważ 

wszystkie trudne zagadnienia były w nich jasno i przejrzyście wytłumaczone, jednak kilka osób 

poinformowało go, że na ich komputerach karty otwierają się niepoprawnie – ich treść rozjeżdża się, 

a rysunki do zadań w ogóle się nie wyświetlają.  Z pomocą nauczycielowi przyszedł jeden ze starszych 

uczniów, proponując wykorzystanie narzędzia umożliwiającego tworzenie edytowalnych plików PDF 

lub interaktywnych arkuszy zebranych w specjalnie stworzonym w dedykowanej aplikacji zeszycie 

ćwiczeń.  

Przykład 2: 

W trakcie edukacji zdalnej uczennica szkoły podstawowej wykonywała zadania ze wszystkich 

przedmiotów systematycznie, ale bardzo niestarannie, co nie było dla niej typowe – wcześniej, na 

zajęciach w szkole, dała się poznać jako sumienna i przykładająca wielką wagę do jakości swojej pracy 

osoba. Zainterweniował wychowawca, informując, że cieszy się z systematycznej pracy uczennicy, 

jednak niepokoi go niski poziom wykonanych przez nią zadań i zastanawia się nad powodem tej 

sytuacji. Dziewczynka wyjaśniła, że przez większą część dnia zajmuje się młodszym rodzeństwem, bo 

rodzice są w pracy, a wieczorem stara się nadrobić jak najwięcej materiału i jednocześnie chciałaby 

mieć też trochę czasu na odpoczynek, więc zadania z lekcji wykonuje w pośpiechu. Wychowawca, w 

porozumieniu z nauczycielami przedmiotów, pomógł uczennicy w opracowaniu rozsądnego 

harmonogramu pracy, skontaktował się również z rodzicami dziewczynki, którzy obiecali odciążyć 

córkę w kwestii zajmowania się młodszymi dziećmi. 

 

Powyższe przykłady udowadniają, że udzielenie informacji zwrotnej w odpowiednim czasie jest 

niezbędne, aby w porę zareagować na pojawiające się problemy. Jak widzimy, zasada ta ma 

zastosowanie zarówno w sytuacjach związanych z dydaktyką, jak i z kwestiami wychowawczymi. 
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2. Z czego składa się pełna informacja zwrotna? 

Pełna informacja zwrotna powinna zawierać cztery elementy: 

• na początku należy wyszczególnić to, co dobre; 

• następnie opisujemy to, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy; 

• później przedstawiamy możliwości, które można wykorzystać w celu wprowadzenia 

pozytywnych zmian; 

• na koniec dajemy wskazówki dotyczące kierunku, w jakim powinny zmierzać podjęte 

działania. 

Kolejność przekazywania tych informacji zawsze powinna pozostać taka sama. Dzięki temu, że 

rozpoczynamy od podkreślenia mocnych stron odbiorcy, łatwiej jest mu przyjąć późniejszą krytykę i 

wyciągnąć budujące wnioski. 

 

3. Jaka jest różnica między budującą a lekceważącą informacją zwrotną? 

Pamiętajmy, że udzielając informacji zwrotnej powinniśmy mieć na celu przede wszystkim wsparcie 

odbiorcy (ucznia, innego nauczyciela, rodzica…), zmotywowanie go do poszukiwania wartościowego 

rozwiązania. Częstym błędem jest w tym momencie skupianie się na ocenie sytuacji, nierzadko 

negatywnie nacechowane ironią, złośliwością, nieżyczliwością. Zdarza się również, że mając 

świadomość konieczności udzielenia informacji zwrotnej, traktujemy ten obowiązek po macoszemu. 

Jak wygląda w praktyce porównanie budującej i lekceważącej informacji zwrotnej? 

 

Przykład 3: 

 Informacja  

BUDUJĄCA 

Informacja  

LEKCEWAŻĄCA 

Kiedy chcemy zachęcić… Podjąłeś się zrobienia dwóch 

zadań dodatkowych z pięciu 

zaproponowanych – cieszy 

mnie Twój wysiłek. 

Zrobiłeś tylko dwa zadania 

dodatkowe z pięciu 

zaproponowanych przeze mnie. 

Kiedy chcemy udzielić 

pomocnych wskazówek… 

Jeśli nie jesteś pewien 

odpowiedzi, skorzystaj z 

następujących stron 

internetowych: … 

Jeśli nie jesteś pewien, poszukaj 

odpowiedzi w Internecie. 

Kiedy wyznaczamy czas… Przez najbliższy tydzień spróbuj 

przesyłać zadania w terminie. 

Staraj się terminowo przesyłać 

wszystkie zadania. 
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Kiedy chcemy udzielić 

informacji indywidualnej… 

Zosiu, Jasiu, przypominam o 

zasadzie słuchania siebie 

nawzajem podczas lekcji on-

line. 

Uspokójcie się, jest lekcja! 

Kiedy chcemy wesprzeć, a nie 

krytykować… 

Pani Haniu, moi 

wychowankowie doceniają, że 

przygotowuje pani dla nich tyle 

ciekawych materiałów. 

Zastanawiam się, czy mogłaby 

pani przekazywać je dzieciom 

systematycznie, w określone 

dni, żeby mogły sobie 

zaplanować pracę z nimi? 

Te pani materiały są fajne, ale 

dzieciaki w ogóle sobie z nimi 

nie radzą… 

Kiedy chcemy podsumować 

sytuację… 

Bardzo dobrze poradziłaś sobie 

z zadaniami, Aniu – tylko raz nie 

odesłałaś pracy w terminie. 

Ale jesteś zdolna – prawie 

wszystkie zadania zrobione! 

 

Odbiorca naszej informacji zwrotnej powinien czuć autentyczność naszych słów oraz nasze 

zaangażowanie i pozytywne nastawienie. Dlatego warto jest stosować konkretne zwroty: 

• Dziękuję… 

• Doceniam… 

• Cieszę się… 

• Miło mi… 

• Podoba mi się… 

• Wierzę, że sobie poradzisz. 

• Rozumiem cię. 

• Ta sytuacja z pewnością nie jest dla ciebie łatwa. 

• Myślę, że wiem, jak się teraz czujesz – miałem/łam kiedyś podobny problem. 

• Świetnie nam wyszła dzisiejsza lekcja – możemy sobie pogratulować! 

• Praca z wami nad tym zadaniem była dla mnie przyjemnością. 

• Ale z was wspaniała grupa, znakomicie sobie poradziliście z tym materiałem! 

• Jaki ciekawy sposób myślenia, sam/sama bym na to nie wpadł/a! 
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4. Jak budować poczucie odpowiedzialności za pomocą informacji zwrotnej? 

Jeśli chcemy, aby nasza informacja zwrotna działała motywująco i zmuszała do refleksji, poza 

powyższymi wskazówkami powinniśmy pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy – poczuciu 

sprawczości odbiorcy. Aby człowiek widział sens podejmowanych przez siebie działań, musi mieć 

świadomość, że to, co robi, dzieje się PO COŚ. Zasada ta działa bez względu na wiek czy pełnioną 

funkcję. Jej skuteczność jest szczególnie widoczna podczas pracy metodą projektu, gdy każdy członek 

grupy projektowej ma przydzielone określone zadanie, którego wyniki zostają później 

zaprezentowane i poddane ewaluacji. 

 

Przykład 4: 

„Bez twojego udziału nie dalibyśmy rady dokończyć tego zadania na czas.” 

„Zastanówmy się, czy wykonanie tego zadania w ten sposób na pewno sprawi, że nasz projekt będzie 

zgodny z tematem.” 

„Szkoda, że nie dałeś rady pomóc koleżance – połączenie waszych różnych punktów widzenia 

mogłoby dać naprawdę ciekawy efekt.” 

„Inni uczniowie już nie mogą się doczekać wystawy waszych prac. Pamiętajcie, że na szkolnym 

korytarzu jest dość ciasno. Co powiecie na zmianę sposobu prezentacji waszych dzieł, żeby każdy miał 

do nich łatwy dostęp?” 

„Drugiej grupie będzie bardzo przykro, jeśli zrobicie swoją część zadania niestarannie – chcieliby się 

od was czegoś nowego nauczyć.” 


