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Streszczenie 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Działania te zrealizowane zostały od września do 

grudnia 2013 roku w szkołach: Szkole Podstawowej nr 73 i 354 oraz Gimnazjum nr 31 i 32 w 

Warszawie. Raport zawiera wyniki ewaluacji warsztatów wspierających uczenie się realizowanych 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, warsztatów i spektakli 

profilaktycznych oraz Szkolnych Dni Kulturalnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków 
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Wstęp 
Projekt „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji” skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 18 lat na 

Pradze Północ. Jednym z jego głównych celów jest wyrównywanie szans edukacyjnych w tej dzielnicy 

Warszawy. Projekt trwa od czerwca 2013 roku do grudnia 2014 roku. 

W semestrze zimowym 2013/2014 Stowarzyszenie Q Zmianom zrealizowało warsztaty wspierające 

uczenie się przez całe życie w Szkole Podstawowej nr 73 (SP73) , Gimnazjum nr 31 (G31) i Gimnazjum 

nr 32 (G32). Przeprowadzone one zostały w okresie od września do grudnia. 

Jednocześnie w obu Gimnazjach zostały przeprowadzone warsztaty profilaktyczne powiązane ze 

spektaklami.  

Ponadto w grudniu 2013 roku, w Gimnazjum nr 31 oraz Szkole Podstawowej nr 73 i 354 (przy 

Gimnazjum nr 32) odbyły się Szkolne Dni Kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie Praktyków 

Dramy Stosowanej STOP-KLATKA. 

Warsztaty wspierające uczenie się 
Warsztaty w klasach IV i VI w SP 73 trwały sześć godzin i podzielone były na trzy spotkania. 

Gimnazjaliści uczestniczyli w 9-godzinnych warsztatach rozdzielonych na trzy. Klasy prowadzone były 

przez dwóch trenerów Stowarzyszenia Q Zmianom. Jeżeli jednak były liczniejsze niż 15 osób, 

następował podział klasy na dwie, mniejsze grupy, którymi zajmował się duet – trener i wolontariusz. 

W sumie, warsztatami wspierającymi uczenie się przez całe życie objęto 271 dzieci. W tabeli 1 

znajduje się szczegółowy rozkład wyników. 

Tabela 1 Szczegółowy rozkład liczby dzieci i godzin warsztatów w podziale na trzy szkoły: SP 73, G31 i G32 

 SP 73 G31 G32 

Liczba dzieci 94 45 132 
Liczba klas 7 5 7 
Godziny warsztatowe 42 45 72 

 

Zakładane rezultaty 

Przed warsztatami założono, że zaobserwowany zostanie: 

1. wzrost motywacji do nauki, co powinno także podnieść poziom frekwencji szkolnej; 

2. wzrost wiedzy i umiejętności posługiwania się mnemotechnikami w nauce, pozwalającymi na 

podniesienie wyników w nauce; 

3. wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczących indywidualnych stylów/preferencji 

uczenia się oraz czynników ułatwiających/utrudniających uczenie się; 

4. podniesienie ocen w nauce u uczniów biorących udział w warsztatach uczenie się przez całe 

życie. 

Aby móc osiągnąć założone rezultaty został ułożony program warsztatów zawierający następujące 

obszary i tematy: 



 

 

S
tr

o
n

a
5

 

 

Poziom i treść podanych zagadnień dopasowane były do wieku odbiorców, ale również ich 

możliwości intelektualnych i społecznych, ponieważ część warsztatów była prowadzona w szkole z 

oddziałami integracyjnymi - Gimnazjum 32. 

Tematy zaprezentowane wyżej opracowane były metodami aktywnymi: dyskusjami, scenkami, 

ćwiczeniami indywidualnymi i grupowymi. Gimnazjaliści oglądali krótkie filmy, które były podstawą 

do późniejszych przemyśleń i dyskusji. 

Metodologia 
Aby sprawdzić skuteczność warsztatów na początku pierwszego spotkania uczestnicy jeszcze przed 

przystąpieniem do ćwiczeń wypełniali ankietę – pre test, a pod koniec ostatniego dostawali 

identyczną wersję – post test. Dzięki temu można było realnie sprawdzić czy zaszły zmiany w wiedzy i 

poziomie motywacji uczniów i uczennic obecnych na warsztatach. Sposób ewaluacji warsztatów w 

szkole podstawowej i gimnazjum nie różnił się. Szczegółowy wykaz ankiet znajduje się w raporcie 

metodologicznym projektu. 

Wskaźnikiem wzrostu motywacji została liczna powodów, jakie dzieci i młodzież pisała w odpowiedzi 

na pytanie „Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów.”. Analizując wypowiedzi przed i po 

warsztatach byliśmy w stanie stwierdzić, na ile zmieniła się motywacja do nauki. 

Ponadto, we wszystkich szkołach zastosowano analizę jakościową tych wypowiedzi.  

Jeżeli chodzi o rezultat związany z umiejętnością stosowania  mnemotechnik, to wskaźnikiem była 

liczba wymienionych mnemotechnik przed i po warsztatach w pytaniu „Jakie znasz mnemotechniki? 

Wymień ich jak najwięcej.”. Założyliśmy, że im więcej osoba potrafi wymienić mnemotechnik, tym 

bardziej rozumie temat związany ze sposobami uczenia się. Ponadto w ankietach uczestnicy 

warsztatu proszeni byli o podanie w jaki sposób można nauczyć się tematu z historii.   

Wzrost świadomości indywidualnych stylów uczenia mierzony był na podstawie trafności 

dopasowania porady (np. używaj kolorowych pisaków) do odpowiedniego stylu (tu: wzrokowca). 

• Po co ludzie się uczą?

• Po co ja się uczę?

• Jaki jest mój cel, do którego chcę dążyć?
Motywacja 

• Co to są mnemotechniki?

• Jakie są ich rodzaje?

• Jak je wykorzystać w mojej nauce?
Mnemotechniki

• Co pomaga w nauce?

• Co przeszkadza w nauce?

Czynniki wpływające 
na naukę

• Co to są style uczenia się?

• Jaki jest mój styl uczenia się?

• Jak wykorzystać dobre rady dla siebie?
Style uczenia się
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Maksymalnie można było dopasować dwie porady. Im większa trafność, tym większa świadomość 

dotycząca preferowanych stylów uczenia się. 

Podobnie sprawdzano rezultat związany z większą świadomością co wspomaga/ utrudnia uczenie się. 

Jako wskaźnik wybrano liczbę wypisanych czynników wspomagających uczenie się jako odpowiedź na 

pytanie: „Co pomaga w nauce?”. Im więcej wypisanych prawidłowych odpowiedzi na to pytanie, tym 

zakładana wyższa świadomość dotycząca tego tematu. 

Poniżej znajduje się szczegółowa analiza wybranych obszarów. Na początku zaprezentowane zostały 

ogólne wyniki, w kolejnych częściach raportu znajdują się bardziej szczegółowe analizy dla 

konkretnych szkół.  



 

 

S
tr

o
n

a
7

 

Ewaluacja warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie 

Motywacja 

 

Wykres 1 Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół na pytanie "po co się uczysz?". 

Jak widać na wykresie 1, przed warsztatami 31% uczniów nie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie, 

po warsztatach tylko 8%. Ponadto przed warsztatami tylko 3,6% uczniów wymieniało cztery powody, 

dla których się uczą, po warsztatach 21% osób wymieniło taką ilość motywów. 

Ponadto jakościowa analiza odpowiedzi uczniów na pytanie „Po co się uczysz?” pozwoliła stworzyć 

klucz kategoryzacyjny. Każda z wypowiedzi uczniów została przyporządkowana do jednej lub więcej 

kategorii tj.:  

 Założenie rodziny - przykładowa wypowiedź: „utrzymać rodzinę”, „wychować dzieci”; 

 Pomoc innym - przykładowa wypowiedź: „chcę pomagać innym swoimi umiejętnościami i 

zdolnościami”; 

 Dla rodziców - przykładowa wypowiedź: „dla rodziców”; 

 „Nie być głupim/biednym/analfabetą” 

 Realizacja marzeń -przykładowa wypowiedź: „chcę osiągnąć jedną dla mnie ważną rzecz”, 

„mieć sukcesy i satysfakcję”; 

 Przymus - przykładowa wypowiedź: „bo rodzice każą”, „bo muszę”; 

 „Coś osiągnąć” 

 Oceny -przykładowa wypowiedź: „żeby zdać”, „dobre oceny”; 

 Nauka nowych umiejętności -  przykładowa wypowiedź: „by umieć liczyć i pisać”, „umieć 

śpiewać”; 

 Samorealizacja - przykładowa wypowiedź: „dla siebie”, „żeby być mądrym”, „mieć swoją 

wartość”; 

 Lepsza przyszłość  - przykładowa wypowiedź: „więcej wiedzieć i być wykształconym, lepsza 

praca”, „żeby mieć zapewnioną przyszłość”; 

Wypowiedzi zostały zsumowane ze wszystkich trzech szkół uczestniczących w projekcie. Został 

wyliczony procent wypowiedzi uczniów dopasowanych do danych kategorii. W tabeli 2 nie znajduje 

się, więc procent uczniów, ale procent wszystkich ich wypowiedzi. 
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Tabela 2 Jakościowa analiza wypowiedzi uczniów na pytanie "Po co się uczysz?". 

Kategorie wypowiedzi uczniów na 
pytanie "Po co się uczysz?" 

Przed 
warsztatami 

Po 
warsztatach 

Założenie rodziny 0% 2% 

Pomoc innym 0% 3% 

Dla rodziców 3% 5% 

Nie być głupim/ biednym/ analfabetą 5% 3% 

Realizacja marzeń 7% 9% 

Przymus 7% 6% 

"Coś osiągnąć" 7% 6% 

Oceny 9% 9% 
Nauka nowych umiejętności 14% 8% 

Samorealizacja 16% 18% 

Lepsza przyszłość 33% 31% 
 

Jak widać w zamieszczonej tabeli 2 nastąpił kilkuprocentowy wzrost wypowiedzi związanych z 

różnorodnymi motywami, które nie pojawiły się w pre testach m.in. założenie rodziny, czy pomoc 

innym. Również dla rodziców okazało się motywacją, która wzrosła w bardzo nieznaczny sposób. 

Większy wzrost udzielania odpowiedzi zaobserwowano w kategorii realizacja marzeń. Zwiększyła się 

również motywacja związana z samorealizacją oraz realizacją marzeń.  

Zaobserwowano spadek  w ilości wypowiedzi z kategorii przymus oraz nie być głupim/ biednym/ 

analfabetą oraz lepsza przyszłość. W ostatnim przypadku spadek wiąże się raczej z dywersyfikacją i 

rozszerzeniem tej kategorii o np. założenie rodziny.  

Generalnie, uczniowie i uczennice zróżnicowali swoje motywy do uczenia się po warsztatach 

wspierających uczenie się, choć zmiana nie jest zbyt duża. 

Mnemotechniki 

 

Wykres 2 Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół na pytanie "jakie mnemotechniki znasz? Wymień 
ich jak najwięcej.". 
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Post testy wykazały, że po warsztatach o 48% wzrosła liczba osób potrafiących wymienić 

przynajmniej jedną mnemotechnikę. Jednocześnie po warsztatach tylko 49% uczniów nie 

odpowiedziało na zadane pytanie, przed warsztatami było 98% odpowiedzi (wykres 2). 

 

Rysunek 3 Procentowe odpowiedzi wszystkich uczniów na pytanie "jak można nauczyć się ostatniego rozdziału z 
podręcznika historii?". 

Jak widać, po warsztatach 35% uczniów wymieniło mnemotechnikę, która mogłaby posłużyć im do 

nauczenia się danego tematu. Na poziomie kilku procent pojawiały się pomysły typu: czytanie, 

powtarzanie na głos. Ponadto zaobserwowany został spadek braków danych – o 8%, ale co 

ważniejsze 30% spadek odpowiedzi „nie wiem”. 

Czynniki wpływające na uczenie się 

 

Wykres 4 Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół na pytanie "co pomaga w nauce?". 

Jak widać na wykresie 4, po warsztatach o 17% wzrosła liczba osób, które wymieniły trzy czynniki 

ułatwiające uczenie się. Zaobserwowany również został 11% spadek braków odpowiedzi. 
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Style uczenia się 

 
Wykres 5 Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów ze wszystkich szkół na pytanie "Dopasuj poradę do stylu uczenia się". 

Po warsztatach zaobserwowana została ponad 60% trafność w dopasowaniu dwóch porad do 

odpowiedniego stylu uczenia się (wykres 5).  

Ocena warsztatów 

Uczestnikom podobały się warsztaty (średnia: 3,95 na 5-punktowej skali, gdzie 1 oznaczało, że 

warsztaty „bardzo mi się nie podobały”, a 5 „bardzo mi się podobały”). 

Szczegółowe analizy wypowiedzi uczniów – co dokładnie było dla nich ważne – zaprezentowane 

zostały w podziale na konkretne szkoły. 
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Ewaluacja warsztatów w Szkole Podstawowej nr 73 

Motywacja 

 

Wykres 6. Procentowy rozkład odpowiedzi dzieci z klas IV i VI na pytanie „Po co się uczysz?”. 

Jak widać na Wykresie 5. post test wykazał prawie 40% spadek braków odpowiedzi na pytanie „Po co 

się uczysz?”. Po warsztatach dzieci podawały więcej powodów, dla których się uczą – liczba osób, 

które podały 3 i więcej powodów wzrosła aż o 41%. Szczególnie wyraźnie widać ten wzrost u 

uczniów, którzy podali 4 powody, dla których się uczą – początkowo było ich tylko 3%, później, ich 

liczba wzrosła do 25%. 

Jakościowa analiza odpowiedzi uczniów pozwoliła stworzyć klucz kategoryzacyjny. Każda z 

wypowiedzi uczniów została przyporządkowana do jednej lub więcej kategorii tj.:  

 Lepsza przyszłość  - przykładowa wypowiedź: „więcej wiedzieć i być wykształconym, lepsza 

praca”, „żeby mieć zapewnioną przyszłość”; 

 Nauka nowych umiejętności -  przykładowa wypowiedź: „by umieć liczyć i pisać”, „umieć 

śpiewać”; 

 Samorealizacja - przykładowa wypowiedź: „dla siebie”, „żeby być mądrym”, „mieć swoją 

wartość”; 

 Przymus - przykładowa wypowiedź: „bo rodzice każą”, „bo muszę”; 

 Realizacja marzeń -przykładowa wypowiedź: „chcę osiągnąć jedną dla mnie ważną rzecz”, 

„mieć sukcesy i satysfakcję”; 

 Założenie rodziny - przykładowa wypowiedź: „utrzymać rodzinę”, „wychować dzieci”; 

 Oceny -przykładowa wypowiedź: „żeby zdać”, „dobre oceny”; 

 Nie być głupim/biednym/analfabetą - przykładowa wypowiedź: „żeby nie wyjść na głupka”. 

Rysunek 1. przedstawia procentowy rozkład najczęstszych odpowiedzi uczniów na pytanie „Po co się 

uczysz?” w przed warsztatami. 
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Rysunek 1 Pre test: odpowiedzi uczniów SP 73 na pytanie „po co się uczysz?”. 

Na powyższym rysunku wyraźnie widać, że dla prawie 40% uczniów  największą motywację stanowi 

lepsza przyszłość. Na miejscu drugim uplasowały się odpowiedzi dotyczące ocen i otrzymywania 

promocji do kolejnej klasy. 13% uczniów uczy się dla siebie. 

 

Rysunek 2 Post test: odpowiedzi uczniów SP 73 na pytanie " po co się uczysz?". 

Na Rysunku 2. zaprezentowano odpowiedzi, jakich udzielili uczniowie w ankiecie po warsztatach. 

Nadal najwyższy procent osób stwierdził, że najważniejszą motywacją są praca i wykształcenie. Przy 

czym na drugim miejscu tym razem pojawiła się odpowiedź z kategorii samorealizacji. Uczniowie – 

podobnie jak w pre teście – chcieliby zdobyć nowe umiejętności. Wystąpiła także kategoria 

zakładanie rodziny, której w teście przed warsztatami właściwie nie odnotowano. 

38% lepsza 
przyszłość

18% oceny

13% 
samorealizacja

9% Nie być 
głupim/biednym/ 

analfabetą

5% realizacja 
marzeń

5% Nauka 
nowych 

umiejętności

34% lepsza przyszłość

8% oceny

16% 
samorealizacja

5% zakładanie 
rodziny

12% realizacja 
marzeń

12% nauka 
nowych 

umiejętności
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Jak wynika z powyższych odpowiedzi uczniów, dzięki udziałowi w warsztatach ich motywacja do 

nauki wzrosła (większa liczba powodów, dla których się uczą) i zmieniła swoją strukturę (większy 

nacisk na satysfakcję z nauki, aktywizacja motywacji wewnętrznej). 

Mnemotechniki 

 

Wykres 7. Procentowy rozkład odpowiedzi dzieci z klas IV i VI SP 73 na pytanie "Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich 
jak najwięcej". 

W pre teście żadne dziecko nie znało mnemotechniki (Wykres 7). Po warsztatach 37 % uczniów i 

uczennic wpisało przynajmniej jedną, z tego 22% wymieniło trzy lub więcej.  

Czynniki wpływające na naukę 

 

Wykres 8. Procentowy rozkład odpowiedzi dzieci z klas IV i VI SP 73 na pytanie "Co pomaga w nauce?". 

Przed warsztatami dzieci potrafiły wymienić różne czynniki wspomagające naukę (Wykres 3). 

Większość z nich podawała jedenak tylko powód. Po warsztatach, większość dzieci wymieniło 3 i 

więcej „pomagaczy”. Podobny wzrost odpowiedzi odnotowano przy czynnikach utrudniających 

naukę. 
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Style uczenia się 

 

Wykres 9. Procentowy rozkład odpowiedzi dzieci z klas IV i VI z SP 73 na pytanie "Dopasuj porady odpowiednie do stylu". 

Jak widać na Wykresie 9. w pre teście w prawie 50% ankiet brakowało odpowiedzi na to pytanie, w 

post testach niewiele ponad 10% uczniów nie odpowiedziało na to pytanie. Obserwowalny jest 

również ponad 60 % wzrost trafność dopasowania porad do odpowiedniego stylu. 

Ocena warsztatów 

 

Wykres 10. Procentowy rozkład odpowiedzi dzieci z klas VI z SP 73 na pytanie "Na warsztacie było dla mnie ważne". 

Dzieci zaznaczyły, że warsztaty im się podobały (średnia: 4,24 na 5-punktowej skali, gdzie 1 oznaczało, 

że warsztaty „bardzo mi się nie podobały”, a 5 „bardzo mi się podobały”). 

Ponadto uczestnicy warsztatów mogli w pytaniu otwartym dokończyć zdanie: „Na warsztacie było dla 

mnie ważne…”. Niestety żadne dziecko z klasy IV nie wpisało co było dla niego ważne i co mu się 

podobało. Być może związane jest to z poziomem umiejętności pisania, która w większości 

przypadków jest wyzwaniem dla dzieci z klas IV i zajmuje dużo czasu. 
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Na wykresie 10. podane są kategorie odpowiedzi. Techniki uczenia się okazały się najważniejsze dla 

uczniów i uczennic z klas VI. Przykładowe wypowiedzi z tej kategorii to: „zapamiętanie różnych rzeczy 

przez pierwsze litery”, „nowe rzeczy, których jeszcze nie znałam np. mnemotechniki”, „by się czegoś 

nauczyć, by zrozumieć więcej rzeczy niż do tej pory”. 

Dla 15% ważny był temat związany z motywacją, a dla 6% – brak lekcji. 14% dzieci uznały, że wszystko 

im się podobało. 

Do kategorii „inne” zaklasyfikowano odpowiedzi trudne do zinterpretowania typu „nauka”, „że się 

uczyliśmy”, „nie wiem - dużo”. 

Ewaluacja warsztatów w Gimnazjum nr 31 

Motywacja  

 

Wykres 11. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "Po co się uczysz?". 

Pre test wykazał, że uczniowie potrafią wymienić przynajmniej dwa powody, dla których się uczą. Po 

warsztatach 23% uczestników zajęć wypisało 4 motywy. Zaobserwowany został również spadek 

braków odpowiedzi na to pytanie, jak widać na Wykresie 11. 

Analiza jakościowa umożliwiła skategoryzowanie wypowiedzi uczniów. Wyłoniono takie kategorie 

jak:  

 Lepsza przyszłość  - przykładowa wypowiedź: „bo chcę mieć lepszą pracę”, „żeby mieć dobry 

zawód"; 

 Zdobywanie wiedzy -  przykładowa wypowiedź: „żeby zdobyć wiedzę”, „aby coś potrafić”, 

„używać swoich umiejętności w treningach”; 

 Samorealizacja - przykładowa wypowiedź: „dla siebie”, „żeby być mądrym”, „mieć większy 

zasób słów”,  

 Przymus - przykładowa wypowiedź: „bo muszę”; 

 Realizacja marzeń -przykładowa wypowiedź: „chcę spełniać swoje marzenia”; 

 Dobra materialne – przykładowa wypowiedź: „żeby mieć ferrari”, „żeby być bogatym”; 

 „By coś osiągnąć” – często powtarzające się sformułowanie zostało kategorią samą w sobie; 

 Oceny -przykładowa wypowiedź:  „żeby mieć dobre oceny”; 
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Rysunek 3 Pre test: Odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "po co się uczysz?". 

Na rysunku 3 wyraźnie widać, że dla 1/3 uczniów motywem podejmowania nauki jest chęć 

znalezienia dobrej pracy, wykonywania wymarzonego zawodu, zdobycia wykształcenia czy 

opanowania języków obcych. Niewiele mniej, bo 27% uczniów chciałoby zdobyć jakąś wiedzę, często 

związaną z ich zainteresowaniami. Prawie  taki sam procent ankietowanych odpowiedział, że uczy się 

dla siebie i po ty, by stać się mądrym człowiekiem. Zaledwie 3% odpowiedzi związanych było ze 

szkołą, zdobyciem pozytywnych ocen, czy też otrzymaniem promocji do następnej klasy.  

 

Rysunek 4 Post test: Odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "po co się uczysz?". 

Po przeprowadzeniu warsztatów odpowiedzi uczniów okazały się być bardziej zdywersyfikowane – 

rysunek 4. Zmniejszyła się nieco liczba odpowiedzi z kategorii lepsza przyszłość, a także 

samorealizacja na rzecz innych odpowiedzi. O 2 punkty procentowe zwiększyła się liczba odpowiedzi: 

oceny, a o 4 – liczba odpowiedzi dobra materialne. Po 7% uczniów stwierdziło, że uczy się „by coś 

osiągnąć” oraz „by zrealizować marzenia”. Jest to o tyle ciekawe, że w pre teście tego rodzaju 

odpowiedzi prawie wcale się nie pojawiły. 

34% lepsza praca

27% 
zdobywanie 

wiedzy

26 % 
samorealizacja

5% "coś 
osiągnąć"

3% 
oceny

31% lepsza 
przyszłość

9% nauka 
umiejętności

7% realizacja 
mrzeń

24 % samorealizacja

7% "by coś 
osiągnąć"

10% dobra 
materialne

6% oceny



 

 

S
tr

o
n

a
1

7
 

Po warsztatach motywacja zwiększyła się (więcej powodów) oraz zmieniła swoją strukturę 

(różnorodne powody). 

Mnemotechniki 

 

Wykres 12. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak 
najwięcej". 

Przed warsztatami 90% uczniów nie znało żadnych mnemotechnik (Wykres 12). Po warsztatach 

połowa również nie odpowiedziała na to pytanie, a ponad 50% wypisało przynajmniej jedną. 

Czynniki wpływające na naukę 

 

 

Wykres 13. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "Co pomaga w nauce?". 

Na Wykresie 13. został zaprezentowany procentowy rozkład odpowiedzi uczniów na pytanie o 

czynniki wspomagające naukę. Widać spadek liczby braków odpowiedzi po uczestniczeniu w 

warsztatach oraz wzrost liczby osób, które wymieniły przynajmniej jeden czynnik sprzyjający 

procesowi uczenia się.  

Tendencja dla czynników utrudniających uczenie się była bardzo podobna. 
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Style uczenia się 

 

 

Wykres 14. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z G31 na pytanie "Dopasuj poradę do odpowiedniego stylu uczenia 
się". 

Jak widać na wykresie 14. w ponad 30% przypadków uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie przed 

warsztatami. Po nich liczba braku odpowiedzi wyniosła od 6 do 16%. Widać również, że w post 

testach wzrosła trafność odpowiedzi – ponad 60% uczniów poprawnie dopasowało porady do stylów 

uczenia się. 

Ocena warsztatu 

 

Wykres 15. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I i III z G31 na pytanie "Na warsztacie było dla mnie ważne". 

Uczniowie i uczennice stwierdzili, że warsztaty raczej im się podobały (średnia: 3,76 na 5-punktowej 

skali, gdzie 5 oznaczało „bardzo mi się podobało”). 
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Jeżeli chodzi o analizę pytania otwartego „Na warsztacie było dla mnie ważne…” widać wyraźne 

różnice w odpowiedziach osób z klas I i III. Na Wykresie 15. nie ma wyników uczniów z klasy II, 

ponieważ klasa nie była obecna na ostatniej godzinie warsztatów, na której odbywał się post test.  

Dla osób z klas I ważny był temat związany z motywacją (17%). Najczęściej pojawiająca się odpowiedź 

z tej kategorii to: „że nauczyliśmy się motywować”. Dla 11% uczniów ważny był brak lekcji. 

Jeżeli chodzi o uczestników warsztatów z klas III to zdecydowanie najważniejsze były techniki uczenia 

się. Przykładowe wypowiedzi to: „to w jaki sposób można się łatwo a zarazem przyjemnie uczyć”, czy 

„poznanie nowych technik uczenia się”. 

Ewaluacja warsztatów w Gimnazjum nr 32 

Motywacja 

 

Wykres 16. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I i III z G32 na pytanie "Po co się uczysz?". 

Pre test wykazał, że uczniowie przed warsztatami potrafili wymienić maksymalnie dwa motywy, dla 

których podejmują naukę (wykres 16). Po warsztatach zaobserwowano większą dywersyfikację 

odpowiedzi. M.in. 11% osób wypisało 5 powodów uczenia się. Zaobserwowany został 5%-owy wzrost 

braków odpowiedzi na to pytanie, co może wiązać się ze znużeniem wypełniania tej samej ankiety po 

raz drugi. 

Analiza jakościowa wypowiedzi uczniów pozwoliła stworzyć klucz kategoryzacyjny, w którym znalazły 

się m.in. takie kategorie jak:  

 Lepsza przyszłość  - przykładowa wypowiedź: „aby było łatwiej w życiu, dostać dobrą pracę", 

„żeby mieć pracę”; 

 Zdobywanie wiedzy -  przykładowa wypowiedź: „żeby coś w życiu mieć, żeby więcej 

wiedzieć”; 

 Samorealizacja - przykładowa wypowiedź: „dla siebie”, „dla własnej satysfakcji”;  

 Przymus - przykładowa wypowiedź: „bo muszę”, „z przymusu”; 

 Realizacja marzeń -przykładowa wypowiedź: „chcę spełniać swoje marzenia”; 

  „By coś osiągnąć” – często powtarzające się sformułowanie zostało kategorią samą w sobie; 

 Oceny -przykładowa wypowiedź:  „żeby mieć dobre oceny”; 
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Rysunek 5  Pre test: odpowiedzi uczniów z G32 na pytanie "po co się uczysz?". 

 

Rysunek 5. prezentuje procentowy rozkład najczęstszych odpowiedzi uczniów na pytanie „Po co się 

uczysz?” w pre teście. Większość (30%) odpowiedzi świadczy o tym, że do najważniejszych motywacji 

należą: lepsza przyszłość, 14% uczniów uczy się, by zdobyć jakąś wiedzę,  

a niewiele mniej – by się realizować. 9% uczniów chce coś osiągnąć, ale nie wie co. 10% robi to pod 

przymusem. 

 

Rysunek 6 Post test: odpowiedzi uczniów z G32 na pytanie: "po co się uczysz?". 

Powyżej (Rysunek 6.) zobrazowany został procentowy rozkład odpowiedzi uczniów udzielonych  

w ankiecie przeprowadzonej po warsztatach. Zaobserwować tu można dywersyfikację odpowiedzi.  

30% lepsza 
przyszłość

14% zdobywanie 
wiedzy

13% 
samorealizacja9% realizacja 

marzeń

9% "by coś 
osiągnąć"

10% 
przymus

29% lepsza praca

8 % zdobywanie 
wiedzy

18% samorealizacja

9% oceny

8% realizacja marzeń

9% "by coś 
osiągnąć"

7% przymus
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Na rzecz innych odpowiedzi zmniejszyła się liczba odpowiedzi dotyczących pracy i wykształcenia.  

O 5 punkty procentowe wzrosła liczba osób, które stwierdziły, że uczą się dla siebie – samorealizują 

się. Zwiększył się także procent uczniów, którzy uczą się, dla ocen i wynosi on 9%. Jest to kategoria, 

która w pre teście w zasadzie nie występowała.  

Mnemotechniki 

 

Wykres 17. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I i III z G32 na pytanie "Jakie mnemotechniki znasz? Wymień 
ich jak najwięcej". 

Przed warsztatami niemal 100% uczniów i uczennic nie wypisało żadnych mnemotechnik. Po nich 

zanotowano ponad 50% wzrost osób, które udzieliły odpowiedzi,  co widać na wykresie 18. 

Czynniki wpływające na naukę 

 

Wykres 18. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I z G32 na pytanie "Co pomaga w nauce?". 

Warsztaty niewiele zmieniły, jeśli chodzi o liczbę podawanych przez uczniów klas III-ich czynników 

ułatwiających uczenie się. Odnotowany został wzrost, ale na poziomie kilku procent. 

Niemniej jednak zaobserwowano zmianę w wynikach osób z klas I-ych (wykres 19). Po warsztatach 

17% więcej osób wypisało aż trzy czynniki ułatwiające uczenie się. 

Tendencja dla czynników utrudniających uczenie się była dokładanie taka sama, dlatego nie 

zamieszczano wykresu obrazującego. 
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Style uczenia się 

 

Wykres 19. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I i III z G32 na pytanie "Dopasuj poradę do odpowiedniego 
stylu uczenia się". 

Jeżeli chodzi o umiejętność dopasowania porady do odpowiedniego stylu uczenia się, co widać na 

Wykresie 20, w około 30% przypadków uczniowie nie odpowiedzieli na to pytanie przed warsztatami. 

Po nich, odpowiedziało ok. 10% więcej osób. Widać również, że w post testach wzrosła trafność 

odpowiedzi – ponad 60% uczniów poprawnie dopisało porady do odpowiednich stylów uczenia się. 

Ocena warsztatów 

 

Wykres 20. Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z klas I i III z G32 na pytanie "Na warsztacie było dla mnie ważne". 

Gimnazjaliści z klas I i III stwierdzili, że warsztaty raczej im się podobały (średnia: 3,74, na 5-

punktowej skali, gdzie 5 oznaczało „Bardzo mi się podobało”). 

Podczas analizy pytania otwartego zaobserwowano podobną tendencję w klasach I i III, jak wśród 

uczniów z G31. Osoby ze starszych roczników bardziej ceniły sobie techniki uczenia się. Podobnie 

ważniejsza dla nich była atmosfera w grupie. Mniejszej liczbie osób nie podobały się warsztaty – bo w 
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klasa III jedynie 5% tak uważała. W klasach I 10%. Jednak 11% uczestników z roczników starszych oraz 

12% z młodszych napisało, ze wszystko im się podobało (wykres 21). 

Do kategorii „inne” zaklasyfikowano odpowiedzi trudne do zinterpretowania typu „nauka”, 

„dowiedziałam się dużo”. 

Podsumowanie 
Ewaluacja warsztatów została przeprowadzona w końcu grudnia 2013 roku wraz z zakończeniem 

warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie. Z tego powodu niemożliwe jest sprawdzenie 

jak warsztaty Stowarzyszenia Q Zmianom wpłynęły na frekwencję czy oceny szkolne. Niemniej, na 

marzec 2014 zaplanowane zostało stworzenie pełnego raportu ewaluacyjnego uwzględniającego te 

wskaźniki i sprawdzenie czy rezultat 4 – podniesienie ocen w nauce u uczniów biorących udział w 

warsztatach wspierających uczenie się przez całe życie – został osiągnięty. 

Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie pozostałych zakładanych rezultatów. 

Rezultat 1. Wzrost motywacji do nauki, co podniesie także poziom frekwencji 

szkolnej 
Wyniki ilościowe wskazują, że motywacja uczniów do nauki wzrosła. We wszystkich szkołach został 

zaobserwowany wzrost liczny podawanych powodów. 

Analiza jakościowa dowodzi, że najważniejszą motywację do nauki zarówno dla uczniów SP73, jak i 

dla uczniów obu gimnazjów, stanowią: lepsza przyszłość, w tym: praca, zawód wykształcenie i 

opanowania języków obcych, a także wykonywanie wymarzonego zawodu. Odpowiedzi takie 

wystąpiły najczęściej – tak w pre, jak i w post testach. 

Po przeprowadzeniu warsztatów odpowiedzi uczniów we wszystkich szkołach uległy dywersyfikacji. 

Na pierwszym miejscu we wszystkich trzech przypadkach pozostały praca i wykształcenie, natomiast 

wzrósł procent osób, które uczą się po to, by być mądrym i dla własnej satysfakcji, by zdobywać 

lepsze oceny, ale także by coś w życiu osiągnąć, dla polepszenia własnej przyszłości czy nawet 

założenia rodziny. 

Rezultat 2. Wzrost wiedzy i umiejętności posługiwania się mnemotechnikami 

pozwalający na podniesienie wyników w nauce 

Wyniki zaprezentowane w poprzednich częściach raportu wskazują, że nastąpił znaczny wzrost 

wiedzy nt. mnemotechnik oraz wzrost umiejętności stosowania ich do nauki przedmiotów w szkole. 

Na podstawie tego wskaźnika można powiedzieć, że rezultat został osiągnięty. 

Może zastanawiać np. w przypadku SP 73 znaczny procent dzieci (62%), które po warsztatach nadal 

nie odpowiedziały na pytanie „Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak najwięcej”. Trzeba 

stwierdzić, że podczas 6-godzinnych warsztatów trenerki i trenerzy koncentrowali się głównie na 

motywacji. 

Podobnie sytuacja wyglądała w praskich gimnazjach. Pomimo zarejestrowanego wzrostu 

wymienianych mnemotechnik procent braków odpowiedzi nie jest satysfakcjonujący. Podobnie jak w 

SP 73 prowadzący koncentrowali się głównie na motywacji. 
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Na kolejny semestr rekomenduje się weryfikację scenariusza zajęć i położenie większego nacisku na 

techniki uczenia się, w szczególności – mnemotechniki. 

Rezultat 3. Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczących indywidualnych 

stylów/preferencji uczenia się oraz czynników ułatwiających/utrudniających 

uczenie się 
Rezultat ten został osiągnięty. We wszystkich szkołach po warsztatach wzrósł procent wymienianych 

czynników ułatwiających i utrudniających uczenie się. Wskazuje to na zwiększenie wiedzy dotyczącej 

tego obszaru. Wyższa świadomość może przekładać się na funkcjonowanie jednostki w środowisku. 

Podobnie jeżeli chodzi o wzrost świadomości na temat tego, czym są indywidualne style uczenia się. 

We wszystkich trzech szkołach zaobserwowano trafność udzielanych odpowiedzi, co wiąże się ze 

zrozumieniem tematu. 

Rekomendacje na rok 2014 

Pytanie o najważniejsze elementy na warsztatach pokazuje ciekawą zależność. 

Uczniowie klas VI SP 73 oraz III z G31 i G32 w pytaniu dotyczącym motywacji w pre teście wypisywali 

różne motywy swoich działań, co oznacza, że wiedza o swojej motywacji jest zaktywizowana. Być 

może przez nauczycieli, którzy przypominają im o nadchodzących testach. Potwierdza to również 

wynik oceny warsztatów. Mniej liczy się motywacja (bo są zmotywowani), a ważniejsze są dla nich 

konkretne techniki uczenia się. 

Natomiast dla osób z pierwszych klas G31 ważniejsza jest motywacja. Nie potwierdziły jednak tego 

wyniki z G32, gdzie młodsi gimnazjaliści mało dzielili się swoimi przemyśleniami. 

Być może pewną rekomendacją na przyszłość jest koncentracja się na motywacji uczniów z 

pierwszych klas gimnazjów, a na konkretnych technikach w klasach starszych – szczególnie trzecich, a 

także piątych z SP 73. Niewątpliwie taki układ wyników związany jest z perspektywą zdawania testu 

gimnazjalnego i decydowania o swojej przyszłości. Jak widać techniki uczenia się pomagają im i są dla 

nich ważne. 

Ponadto analiza jakościowa pokazała, że wielu uczniów przed warsztatami uczy się, aby „coś 

osiągnąć”. Po warsztatach wypowiedzi uczniów były bardziej konkretnej, jednak dalej pojawiała się ta 

kategoria. Wydaje się, że uczniowie – szczególnie szkół gimnazjalnych – potrzebują pewnych 

konsultacji zawodowych, czy dalszego kierunkowania w określanie swoich potencjałów i 

wykorzystywanie ich w praktyce. 
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Warsztaty profilaktyczne powiązane ze spektaklami 
Spektakl  „SUBST. Reorientacja” dotyczył gimnazjalistki uwikłanej w uzależnienie od narkotyków. Na 

zakończenie uczestnicy wspólnie z aktorami-pedagogami wyszukują momenty ze spektaklu, kiedy 

bohaterka mogła coś zmienić aby nie dopuścić do końcowego kryzysu, swoje pomysły przedstawiając 

w formie improwizacji na scenie. Szukając rozwiązań w świecie fikcyjnym, szukają również rozwiązań 

bezpośrednio dla siebie, na swoje codzienne trudności. 

Po spektaklu gimnazjaliści wzięli udział w 3-godzinnym dramowym warsztacie poruszającym m.in. 

mechanizm substytutu i jego rolę w pogłębianiu się uzależnienia.  

 

W spektaklach i warsztatach wzięło w sumie 310 uczniów i uczennic G31  i G32.  

Zakładane rezultaty 

Zakładane efekty wśród gimnazjalistów po warsztatach, to: 

1. wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący mechanizmu uzależnienia i przemocy. 

Metodologia 
Po warsztatach gimnazjaliści wypełniali krótką ankietę (Załącznik 5). Składała się ona z kilku pytań 

zamkniętych dotyczących ogólnej oceny warsztatów np. „Na ile warsztaty były dla mnie nowe” oraz 

otwartych m.in. „wymień na czym polega mechanizm substytutu”. 

Wskaźnikiem osiągnięcia rezultatu była liczba poprawnych odpowiedzi na pytanie „na czym polega 

mechanizm substytutu?” oraz  analiza jakościowa wypowiedzi nt: „Z tego co się dowiedziałem na 

warsztacie, chciałabym zapamiętać na przyszłość…..”. 

Z racji małej ilości ankiet w G31 zdecydowano się na osobną analizę ankiet z obu szkół. 

Warsztaty i spektakle w Gimnazjum nr 31 
W warsztatach wzięło udział w sumie 25 uczniów i uczennic Gimnazjum numer 31. Podczas spektakli 

obecnych było 60 uczestników. 

Warsztaty poprowadzone były dla klas: I B, II B, III A. Przeprowadzono po nich krótką ankietę 

ewaluacyjną. Łącznie z klas I, II i III zebrano 25 ankiet, dlatego wyniki podane zostaną dla wszystkich 

uczestników warsztatów. 

Na 4-punktowej skali uczestnicy ocenili, że warsztaty były dla nich nowe (średni ocena: 1,7, gdzie 1 

oznacza zupełnie nowe), raczej przydatne (2,4, gdzie 1 oznacza bardzo przydatne). 

W pytaniu otwartym polegającym na dokończeniu zdania „z tego co się dowiedziałem/am na 

warsztacie, chcę zapamiętać…” uczestnicy pisali m.in., że „lepiej się pomęczyć i osiągnąć cel, niż iść na 

skróty”, „przyjaźń jest ważna”, „nie warto iść na skróty”, „substytut to nie to samo co oryginał”. 

Niestety tylko dwie osoby odpowiedziały na pytanie „wyjaśnij mechanizm uzależnienia”, dlatego nie 

zamieszczono żadnych analiz ich odpowiedzi. 

Mała liczba ankiet ewaluacyjnych związana jest również z ogólnie niską frekwencją uczniów z tego 

Gimnazjum, ale i polityką prowadzenia zajęć. 
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Warsztaty i spektakle profilaktyczne w Gimnazjum nr 32 
W warsztatach wzięło udział w sumie 92 uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32. Podczas spektakli 

obecnych było 80 osób. 

Warsztaty poprowadzone były dla klas:  II A, II B, III C, III D. Przeprowadzono po nich krótką ankietę 

ewaluacyjną. Łącznie zebrano 53 ankiety, dlatego wyniki podane zostaną dla wszystkich uczestników 

warsztatów. 

Na 4-punktowej skali uczestnicy ocenili, że warsztaty były dla nich dość nowe (średnia ocena: 2,7, 

gdzie 1 oznacza zupełnie nowe), bardzo przydatne (1,6 gdzie 1 oznacza bardzo przydatne) oraz 

bardzo ciekawe ( średnia ocena: 1,8, gdzie 1 oznaczało bardzo ciekawe). 

W pytaniu otwartym polegającym na dokończeniu zdania „z tego co się dowiedziałem/am na 

warsztacie, chcę zapamiętać…” uczestnicy pisali m.in., że „dowiedziałem się, że ludziom potrzebne są 

pewne wartości”, „nie powinno się uciekać w używki”, „wartości są bezcenne”, „nie można zamieniać 

szczęścia na nic innego”. 

 

Wykres 21 Procentowy rozkład odpowiedzi uczniów z G32 na pytanie "Na czym polega mechanizm substytutu?". 

40% uczestników warsztatów potrafiło poprawnie odpowiedzieć na pytanie „Na czym polega 

mechanizm substytutu?” (wykres 22). 55% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie, tylko 6% 

odpowiedziało błędnie. 
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W tabeli 3 zostały umieszczone wyniki analiz odpowiedzi gimnazjalistów na pytanie, gdzie można 

szukać wsparcia. 

Jak widać dorośli i policja nie są ważnym źródłem wsparcia (8%). Rodzina i znajomi w Polsce są 

silnymi ośrodkami wsparcia i warto to wzmacniać (wg autorów Diagnozy społecznej z roku 2011 

około 90% Polaków deklaruje poczucie wsparcia społecznego: „Czuję się kochany(a) i darzony(a) 

zaufaniem”1). Pocieszający jest wysoki procent instytucji tj. poradni oraz grup wsparcia (11%). Być 

może jest to efekt kampanii prowadzonej przez szkołę i zapraszania do gimnazjum różnych 

specjalistów, którzy opowiadają o możliwym wsparciu z ich strony. 

Tabela 3 Gdzie można szukać wsparcia? Procentowy rozkład odpowiedzi gimnazjalistów. 

Podsumowanie 

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Znaczna większość gimnazjalistów poprawnie potrafiła 

wytłumaczyć mechanizm działania substytutu. Ponadto wypowiedzi uczniów świadczą o głębokim 

zrozumieniu problematyki uzależnienia, co z pewnością jest efektem większej świadomości tych 

zjawisk. 

Szkolne Dni Kulturalne 

Szkolne Dni Kulturalne to wydarzenia kulturalno – artystyczno – sportowe, organizowane  

na terenie szkoły, z okazji wybranych wspólnie z daną szkołą świąt. W 2013 roku przeważały  tematy 

związane ze świętami Bożego Narodzenia – w obu szkołach podstawowych odbyły się wigilijne 

spotkania. W G31 odbyły się koncerty grup hiphopowych i pokaz grupy Multivisiual. 

W roku 2013 roku łącznie w imprezach wzięło udział 480 dzieci i młodzieży. 

Zakładane rezultaty  

Działanie ma dawać następujące rezultaty: 

1. poprawa wizerunku szkoły w oczach uczniów, co podniesie poziom frekwencji szkolnej; 

2. uczestnictwo w zadaniach grupowych nieobligatoryjnych; 

3. większe angażowanie się dzieci we wspólne działania. 

Metodologia  
Środowiska podzielono na dwie grupy osób badanych; gimnazjalistów oraz rodziców dzieci ze szkół 

podstawowych. W obu tych grupach przeprowadzono krótką ankietę. 

                                                           
1
 Diagnoza społeczna 2011, s. 218 

Źródło wsparcia Procent odpowiedzi wskazujących na to źródło 

Rodzina 57% 
Przyjaciele i znajomi 40% 
Poradnie specjalistyczne 45% 
Grupy wsparcia 11% 
Policja i dorośli 8% 
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Ankieta dla rodziców (załącznik 4) pytania, które wskazywały na osiągnięcie rezultatów, to: 

 Czy podobały się Panu/Pani zorganizowane dziś działania? 

 Czy uważa Pan/Panie, ze wydarzenia podobne do dzisiejszego mogą uatrakcyjnić szkołę w 

oczach uczniów? 

 Czy chciałby Pan/Pani żeby podobne zajęcia pozalekcyjne były ponownie zorganizowane w 

szkole? 

Wskaźnikiem osiągnięcia rezultatów był procent twierdzących odpowiedzi udzielonych na powyżej 

umieszczone pytania. 

W ankiecie dla gimnazjalistów (załącznik 5) kluczowych było kilka pytań m.in.: 

 Czy coś zaciekawiło Cię dzisiaj? 

 Czy chcesz kontynuować zaprezentowane tematy? 

 Czy uważasz, że szkoła to dobre miejsce na tego typu wydarzenia? 

Wskaźnikiem osiągnięcia zakładanych rezultatów jest procent osób odpowiadających na powyżej 

zamieszczone pytania. 

Niestety podczas Szkolnych Dni Kulturalnych w SP 73 nie prowadzono ewaluacji ilościowej działania, 

dlatego osobno zostaną zaprezentowane wyniki ewaluacji imprezy z G31, SP73 i SP354.  

Szkolne Dni Kulturalne w Szkole Podstawowej nr 73 
Szkolne Dni Kulturalne w SP nr 73 odbyły się 20 grudnia 2013 roku . Jako ewaluację i podsumowanie 

tego dnia została umieszczone fragment sprawozdania jednej z prowadzących: 

„W ramach szkolnych dni kulturalnych w SP nr 73 odbyły się 3 interaktywne spektakle o tematyce 

świątecznej, związanej z obchodzoną w tym dniu wigilią szkolną. Dzieci spotkały Elfa i Śnieżynkę, 

którzy pracują na tzw. promocji w galerii handlowej. Przynieśli oni do szkoły plecak, który ktoś 

zostawił w galerii. Wspólnie z dziećmi oglądali przedmioty w nim ukryte oraz zastanawiali się kto 

może być właścicielem i co się wydarzyło, że zgubił plecak. Podczas dyskusji pojawia się 

niespodziewanie właścicielka plecaka i dzieci przy wsparciu Elfa i Śnieżynki zadają jej pytania aby 

dowiedzieć się co tak naprawdę się wydarzyło. Na zakończenie każda klasa po naradzie z 

wychowawcą przekazywała dziewczynce życzenia świąteczne związane z jej potrzebami z życia 

codziennego, głównie żeby mama wróciła z prazy za granicą i mogli stworzyć pełną rodzinę lub żeby 

ona z tatą mogli pojechać do mamy. Inne życzenia dotyczyły przyjaciół - żeby mieć ich więcej, ew. 

jakiegoś zwierzątka, które mogłoby się stać takim przyjacielem. Co ciekawe, praktycznie nie padły 

życzenia dotyczące przedmiotów (nowych zabawek czy gier), mimo że dziewczynka była wykreowana 

na osobę z rodziny o niezbyt wysokim statusie ekonomicznym (stare, lekko przybrudzone ubranie, 

zniszczony plecak). 

Grupy uczestniczące w spektaklach były dość liczne (około 80 osób) za wyjątkiem ostatniej, 
najmłodszej - około 50 osób. Liczebność ta przełożyła się też na jakość składanych życzeń - w ostatniej 
najmniej licznej grupie były one najgłębsze. Ponadto grupa ta bardziej niż pozostałe rozmawiając z 
dziewczynką skupiła się głównie na emocjach i nastroju bohaterki związanych z jej samotnością 
podczas nadchodzących świąt.”  
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Szkolne Dni Kulturalne w Szkole Podstawowej nr 354 

w Szkole Podstawowej nr 354 Szkolne Dni Kulturalne odbyły się 17 grudnia 2013 roku .  

Podczas imprezy rodzice zostali poproszeni o ocenę działań podjętych w szkole dla ich dzieci. Zebrano 

19 ankiet ewaluacyjnych. 

95% rodziców stwierdziło, że podobały im się zajęcia zorganizowane w szkole. 

Na 5-punktowej skali w pytaniu: „Czy dzieci są zainteresowane tymi działaniami?” średnia ocen 

wyniosła 4,29, gdzie 5 oznaczało „Bardzo zainteresowane”. 

89% rodziców stwierdziło, że Szkolne Dni Kulturalne mogą uatrakcyjnić szkołę w oczach dzieci. 

Również taki sam procent dorosłych przyznał, że chciałby kolejnej takiej imprezy dla dzieci. 

W miejscu otwartym na wpisywanie swoich komentarzy rodzice pisali m.in. „podziwiam wysiłek 

dzieci i osób prowadzących”, „żeby w naszej szkole powstał taki chór”, „trochę za długo”. 

Dzieci zajęte udziałem w Szkolnych Dniach Kulturalnych nie zostały poproszone o opinię, co jest słabą 

stroną tej ewaluacji, jednak głos rodziców jest pozytywny. 

Szkolne Dni Kulturalne w Gimnazjum nr 31 
Szkolne Dni Kulturalne odbyły się w dniu 16 grudnia 2013 roku na terenie Gimnazjum nr 31. Podczas 

imprezy zostało zebranych 19 ankiet ewaluacyjnych rozprowadzonych wśród uczniów szkoły. 

Analiza odpowiedzi na pytanie „Jak oceniasz swoją Szkołę? Czy ją lubisz czy nie?” wykazała, że 

uczniowie i uczennice raczej dobrze oceniają swoją szkołę (M =3,9, na skali 1 do 5, gdzie 5 oznacza, że 

bardzo lubi się szkołę). 

Na pytanie „czy zaciekawiło Cię coś dzisiaj” 100% respondentów odpowiedziało twierdząco. 

Zapytano również gimnazjalistów, co najbardziej im się podobało. 53% uczestników wskazała na 

koncert Patryka „Tiki Taka”, 47% natomiast zaznaczyli koncert Multivisiual jako bardziej interesujący. 

Warsztaty były ciekawe dla 37% nastolatków (Tabela 4). 

Tabela 4 Procentowy udział wypowiedzi na pytanie co podobało się gimnazjalistom podczas Szkolnych Dnie Kulturalnych. 

Pokaz grupy 
Multivisual 

Koncert Warsztaty 

47% 53% 37% 

 

Analiza wykazała, że aż 74% uczniów i uczennic chce kontynuować tematy, które ich zainteresowały. 

Podsumowanie 
Zakładane rezultaty zostały osiągnięte. Ponad 70% respondentów z gimnazjum i SP73 udzieliła 

odpowiedzi twierdzących na pytania będące wskaźnikiem realizacji działania. 

89% gimnazjalistów chciałoby uczestniczyć jeszcze raz w takim wydarzeniu, a 96% uczniów twierdzi, 

że szkoła, to dobre miejsce na tego typu wydarzenia 89% rodziców widzi wartość w kontynuowania 
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tego typu wydarzeń na przyszłość i tyle samo uważa, że szkoła to dobre miejsce na tego typu 

działania (Tabela 5). 

Tabela 5 Procentowy rozkład odpowiedzi na pytania dotyczące Szkolnych Dni Kulturalnych wśród gimnazjalistów i 
rodziców. 

 Grupa 
badanych 

TAK NIE NIE WIEM 

Czy chcesz, aby 
wydarzenie było 
zorganizowane w 
kolejnym roku? 

Gimnazjaliści 89% 5% 5% 

Rodzice 89% 5% 5% 

Czy szkoła to dobre 
miejsce na tego 
typu wydarzenia? 

Gimnazjaliści 95% 0% 5% 

Rodzice 89% 5% 5% 

 

Powyżej zaprezentowane wyniki wskazują, że Szkole Dni Kulturalne to ciekawa impreza z 

perspektywy uczestnika. 

Większość rodziców uważa, że tego typu działania mogą uatrakcyjnić szkołę w oczach dziecka, a co za 

tym idzie podwyższyć frekwencję na zajęciach obowiązkowych. Potwierdzają to gimnazjaliści. 

Większość badanych oceniła szkołę jako raczej dobre miejsce, a wydarzenia zaproponowane cieszyły 

się zainteresowaniem. 

Jedyny mankament ewaluacji Szkolnych Dni Kulturalnych, to mała liczba ankiet. Przy organizowaniu 

kolejnych wydarzeń należałoby przyłożyć większą wagę do zbierania danych. 
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Załączniki 
Załącznik 1. Pre test warsztatów Stowarzyszenia Q Zmianom 

Załącznik 2. Post test warsztatów Stowarzyszenia Q Zmianom 

Załącznik 3. Ankieta ewaluująca warsztaty profilaktyczne 

Załącznik 4. Ankieta Szkolnych Dni Kulturalnych dla rodziców 

Załącznik 5. Ankieta Szkolnych Dni Kulturalnych dla gimnazjalistów 
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Załącznik 1 Pre test warsztatów Q Zmianom 
Ankieta ewaluacyjna przed warsztatami wspierającymi uczenie się przez całe życie 

Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem! 

Data ……………………………… 

Numer szkoły ……………………………………… Klasa……………………………………… 

Zaznacz płeć:                 Dziewczynka / Chłopiec 

 

1. Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Co pomaga, co przeszkadza w nauce? 

Co pomaga w nauce? Co przeszkadza w nauce? 

  

  

  

 

3. Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak najwięcej: 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

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

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

4. Jaką mnemotechnikę możesz zastosować do nauki 

• trudnych nowych słówek z j.angielskiego:………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….. 

• ostatniego rozdziału z podręcznika historii:…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….. 

• słów z niewymiennym „rz”: ………………………..………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….…………………………………………………………….……………………………….. 
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5. Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy? Zakreśl właściwy:  

  

wzrokowiec               słuchowiec                   typ działający               nie wiem         

 

6. Połącz linią PORADĘ dopasowaną do STYLU UCZENIA SIĘ. 

UWAGA do każdego stylu pasuje więcej porad niż jedna. 

 

PORADY  STYL UCZENIA SIĘ 

 

1. Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj. 

  

WZROKOWIEC 

 

2. Demonstruj pojęcia za pomocą gestów. 

 

3. Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do 

zapamiętania. 

  

SŁUCHOWIEC 

 

4. Korzystaj z wielu kolorów. 

 

5. Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją. 

  

TYP DZIAŁAJĄCY 

 

6. Rób notatki w formie grafów, wykresów, tabel, map 

myśli, rysunków. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺ 

Ankieta ewaluacyjna jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej 

Animacji”. 
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Załącznik 2 Post test warsztatów Stowarzyszenia Q Zmianom 
Ankieta ewaluacyjna po warsztatach wspierającymi uczenie się przez całe życie 

Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem! 

Data ……………………………… 

Numer szkoły ……………………………………… Klasa……………………………………… 

 

Zaznacz płeć:                 Dziewczynka / Chłopiec 

6. Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Co pomaga, co przeszkadza w nauce? 

Co pomaga w nauce? Co przeszkadza w nauce? 

  

  

  

 

8. Jakie znasz mnemotechniki? Wymień ich jak najwięcej: 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Jaką mnemotechnikę możesz zastosować do nauki 

• trudnych nowych słówek z j.angielskiego:………………………………………………………………………………. 

……………………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………………. 

• ostatniego rozdziału z podręcznika historii:…………………………………………………………………………….. 

……………………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………………. 

• słów z niewymiennym „rz”: ………………………..………………………………………………………………………….. 

……………………..…………………………………………………………………………..……………………..…………………………………. 

10. Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy? Zakreśl właściwy:   



 

 

S
tr

o
n

a
3

5
 

wzrokowiec               słuchowiec                   typ działający               nie wiem         

11. Połącz linią PORADĘ dopasowaną do STYLU UCZENIA SIĘ. 

UWAGA do każdego stylu pasuje więcej niż jedna porada. 

PORADY  STYL UCZENIA SIĘ 

 

1. Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj. 

  

WZROKOWIEC 

 

2. Demonstruj pojęcia za pomocą gestów. 

 

3. Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do 

zapamiętania. 

  

SŁUCHOWIEC 

 

4. Korzystaj z wielu kolorów. 

 

5. Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją. 

  

TYP DZIAŁAJĄCY 

 

6. Rób notatki w formie grafów, wykresów, tabel, map 

myśli, rysunków. 

 

 

7. Zakreśl buzię, która obrazuje, w jakim stopniu podobały Ci się warsztaty: 

 

 

 

 

Bardzo mi się podobały / podobały się/ nie mam zdania / nie podobały mi się/ bardzo mi się nie podobały 

 

8. Dokończ zdanie. Na warsztatach było dla mnie ważne………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺ 

Ankieta jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji”. 
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Załącznik 3. Ankieta ewaluująca warsztaty profilaktyczne 

Ankieta oceniająca program „SUBST. Reorientacja” 
Prosimy Cię o wypełnienie krótkiej ankiety. Uzyskane informacje i opinie pomogą nam ocenić projekt i go ulepszyć. Ankieta 

jest anonimowa - prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. ☺ 

Twoja opinia o projekcie 

1. Treści zaprezentowane na zajęciach były dla Ciebie:  (zakreśl w każdym wierszu odpowiedź, która 
odpowiada bądź jest najbliższa Twojej opinii)  

zupełnie nowe w większości nowe trochę wcześniej znane dobrze wcześniej znane 

bardzo łatwe dość łatwe dość trudne bardzo trudne 

bardzo przydatne raczej przydatne raczej nieprzydatne całkowicie nieprzydatne 

Bardzo ciekawe Dość ciekawe Raczej nudne Zdecydowanie nudne 

 
2. Z tego, czego się dowiedziałem(-am) na tych zajęciach, chciał(a)bym zapamiętać na przyszłość, że  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................  
Zdobyta wiedza 

3. Wymień po 3 wady i zalety stosowania substytutu:  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
4. Wyjaśnij, na czym polega mechanizm substytutu? 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 
5.  Gdzie możesz szukać wsparcia w problemach związanych z uzależnieniem? Kto może Ci pomóc? 
 ...............................................................................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................................................  
 

Metryczka 

7. Płeć:       kobieta           mężczyzna   
 
8. Klasa:    I              II                III     
 

Komentarze 

9. Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami, wrażeniami, refleksjami  

 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Załącznik 4. Ankieta ewaluująca Szkolne Dni Kulturalne dla rodziców 

ANKIETA 

Mamy przyjemność gościć Państwa na Szkolnych Dniach Kulturalnych. Prosimy o ocenę naszego 

działania, ponieważ pomoże nam to ulepszyć je w przyszłości. Ankieta jest anonimowa i trwa ok . 3 

minut. 

Czy podobały się Panu/Pani zorganizowane dziś działania? 

TAK  NIE 

Jak ocenia Pan/Pani zainteresowanie swojego dziecka? Proszę odpowiedź zaznaczyć  na skali: 

1  2 3 4 5 

W ogólnie nie zainteresowane     Bardzo zainteresowane 

Czy Pana/Pani zadaniem Pańskie dziecko lubi chodzić do szkoły? Proszę odpowiedź zaznaczyć  na 

skali: 

1  2 3 4 5 

Bardzo nie lubi    Bardzo lubi 

Czy uważa Pan/Panie, ze wydarzenia podobne do dzisiejszego mogą uatrakcyjnić szkołę w oczach 

uczniów?  

TAK  NIE 

Czy chciałby Pan/Pani żeby podobne zajęcia pozalekcyjne były ponownie zorganizowane w szkole? 

TAK  NIE 

Co Panu/Pani najbardziej się dzisiaj podobało? 

………………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..

……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..…

…………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……

………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..……. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 
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Załącznik 5. Ankieta ewaluująca Szkolne Dni Kulturalne dla gimnazjalistów 
ANKIETA 

Cieszymy się, że jesteś na Szkolnych Dniach Kulturalnych. Jest to jedno z wydarzeń organizowanych w 

projekcie BAZA. O aktualnościach możesz dowiedzieć się z facebooka BAZY: 

www.facebook.com/BazaAkcji 

 

Twoja obecność i zdanie o Szkolnych Dniach Kulturalnych jest dla nas ważne, dlatego prosimy o 

odpowiedzenie na kilka pytań. 

Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem ani nazwiskiem. Zależy nam na Twojej szczerości. 

Pozdrawiamy,  

Zespół projektu BAZA 

1. Jak oceniasz swoją Szkołę?  

 

1   2   3   4   5  

Nie lubię mojej Szkoły   Nie mam zdania  Bardzo lubię moją Szkołę 

2. Czy zaciekawiło Cię coś na Szkolnych Dniach Kulturalnych? Zakreśl odpowiedź: 

TAK   NIE  NIE WIEM Co to było? ……………………………………………………………. 

Czy chcesz kontynuować poznawanie, tego tematu? 

 TAK   NIE  

3. Czy chciałbyś/chciałabyś, aby podobny dzień odbył się w przyszłym roku? 

TAK  NIE 

4. Czy Twoim zdaniem szkoła jest dobrym miejscem na organizowania działań podobnych do 

dzisiejszych? 

TAK  NIE  NIE WIEM 

Komentarze i uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺  


