
ARKUSZ OBSERWACYJNY 

obserwacja planowana doradczo- metodyczna 

 

Data: ………………………. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………..  

 

Stanowisko: ……………………………………………………….. 

 

Forma obserwowanych zajęć: ……………………………………. 

 

Temat: ……………………………………………………………. 

 

Czas trwania: ……………………………………… 

 

Cel obserwacji:  

• wykorzystanie umiejętności metodycznych w pracy z ……………… 

• organizacja warsztatu pracy (czas, założone cele i zadania) 

• merytoryczne przygotowanie się do ………………………… 

 

Przebieg obserwacji: 

 

Celem zajęć założonym przez ……………..  było ……………….. 

 

Podczas zajęć : 

• wyjaśniono zakres tematyczny wprowadzając do tematu ………………… 

• zaprezentowano prezentację multimedialną przygotowaną przez ……………. 

• wyjaśniono definicję…………………….. 

• podano przykłady ………………………………….. 

• zastosowano metodę……………………………… 

• zaprezentowano organizację zajęć …………………………… 

• podsumowano zajęcia………………………………………………… 

 

Ocena stopnia realizacji zajęć: 

Pani ……………….wyjaśniła wyczerpująco zakres tematyczny …………….W skrupulatny 

sposób przedstawiła………………………. Na zadawane pytania od ……………………. 

starała się odpowiadać merytorycznie i rzetelnie. Zajęcia  zakończono przeprowadzeniem 

dyskusji wśród  …………………oraz podsumowaniem tematu …………………………….. 

 

 

 

Pozytywne: 

Pani ……….. umiejętnie wykorzystała technologie informacyjno – komunikacyjne ………… 

wskazała ciekawe portale zawierające istotne informacje o …………… Walorem tego 

spotkania było również pole do dyskusji, ………………….Warsztat pracy był bogaty, 

poparty  ciekawą prezentacją multimedialną, filmem edukacyjnym i cytatami. Na 

podkreślenie zasługuje duża ilość materiału merytorycznego przygotowanego w ramach 

prezentacji multimedialnej, spojrzenie medyczne na interesujące aspekty ……………….. 

Zastosowano następujące metody i formy pracy……………………………… Na wyróżnienie 

zasługuje zastosowanie……………………………. 



 

 

 

Negatywne:   

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w większej  formie odczytywania slajdów okazało 

się zbyt długie i nużące. Zabrakło omówienia problemu w oparciu o proste przykłady wzięte z 

życia i praktyki szkolnej dotyczące …….. Skupiono się w większości na ……….., a nie na 

aspekcie obserwacji pedagogicznych i dobrych praktykach. Zabrakło podsumowania zajęć, 

zebrania przekazanych informacji, wyciągnięcia wniosków ze spotkania z nakreśleniem 

planowanych działań ………………………………………. 

 

 

Uwagi nauczyciela:…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Wnioski i zalecenia: 

• należy popracować nad sposobem prezentowania swojej wiedzy i wypowiadania się w 

przyjętych tematach i problemach w sposób przedstawiający praktyczne rozwiązania  

• zwiększyć wykorzystywanie TIK w formie prezentowania ciekawych filmów 

dydaktycznych o problematyce ………………… oraz wskazanie literatury pomocnej 

w rozwiązywaniu p/w problemów 

 

 

 

 

 

……………………………………….                                    …………………………………. 
        data,  podpis nauczyciela                                                                                    data,  podpis opiekuna stażu 

 

 


