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Streszczenie 
Niniejszy raport zawiera ewaluację działao projektowych. Analizy dotyczą wskaźników edukacyjnych 

odbiorców projektu BAZA jak i dotyczą wyników pochodzących z ankiet ewaluacyjnych. Okres 

zbierania danych trwał od czerwca 2013 roku do grudnia 2014 roku. 

Globalne ujęcie wpływu udziału w projekcie BAZA na wyniki edukacyjne odbiorców bezpośrednich 

oraz statystyki projektu znajdują się w „Raport ewaluacji. Wskaźniki edukacyjne, statystyka i ocena 

projektu”.   
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Ewaluacja działao dla odbiorców bezpośrednich 

Cele projektu 

Główny cel projektu BAZA to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 

18 lat z obszaru Pragi Północ, dlatego w tym raporcie umieszczono wyniki analiz, które sprawdzają 

wpływ działao na wyniki szkolne. 

Szczegółowe cele projektu to: 

a) podniesienie wyników w nauce dzieci w wieku 7-18 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym 

ze względu na niskie wyniki egzaminów;  

b) podniesienie frekwencji dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat zagrożonej wykluczeniem 

społecznym ze względu na niski poziom wyników egzaminów; 

c) reintegracja z grupą rówieśniczą dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat; 

d) zwiększenie kompetencji społecznych dzieci i młodzieży i ich rodzin; 

e) budowa Lokalnego Systemu Wsparcia. 

Pomimo iż już po pierwszym etapie ewaluacji stwierdzono, że nastąpiło zwiększenie kompetencji 

społecznych oraz nastąpiła znaczna reintegracja dzieci i młodzieży (wywiady z grupami 

miniprojektowymi), w tym raporcie również sprawdzono stopieo realizacji tych celów analizują ocenę 

zachowania uczestników projektu. 

Raport został podzielony na cztery główne rozdziały: 

 Działania w szkołach, wspierające uczenie się (wyrównywanie szans edukacyjnych, poprawa 

frekwencji); 

 Działania w Placówkach Wsparcia Dziennego (reintegracja z grupą, podwyższenie 

kompetencji społecznych; 

 Działania wspierające budowę Lokalnego Systemu Wsparcia; 

 Działania dla odbiorców pośrednich (zwiększenie kompetencji społecznych u rodzin dzieci 

zaangażowanych w projekt).  

Podział ten wynika z realizacji różnych celów projektowych, które zostały opisane wyżej. 

Zakres ewaluacji 

Wskaźniki edukacyjne obejmują ogólne średnie ocen z wszystkich przedmiotów semestralnych 

uczestników projektu oraz dotyczące konkretnych przedmiotów. Ewaluacja zawiera również analizę 

oceny zachowania uczniów i uczennic, poziom frekwencji oraz liczbę godzin nieusprawiedliwionych. 

Ten ostatni wskaźnik wiąże się z absencją szkolną powodowaną innymi przyczynami niż choroba 

ucznia. Z reguły w skład tych godzin wchodzą wagary. 

Dane dotyczące wskaźników edukacyjnych zostały zebrane w okresie od czerwca 2013 roku do 

grudnia 2014 roku, czyli w momencie zakooczenia projektu. Uzyskano je z dużą pomocą szkół oraz 

organizacji pozarządowych. Dane poddane analizie pobrane zostały z Bazy Monitorującej, która jest 

programem pozwalającym na gromadzenie wyników szkolnych uczestników projektu. 



 

 

Dane pochodzą z czterech szkół projektu: Szkoły Podstawowej numer 73 i 354, Gimnazjum numer 31 

i 32. Z tymi placówkami podjęta była stała współpraca a działania skierowanie były właśnie do ich 

uczniów i uczennic. Jednak zaobserwowano duży procent uczestników spoza szkół projektu, co 

zostało zaprezentowane w statystykach każdego działania. 

Definicje i nazwy 

W poniższym dokumencie operuje się definicją wsparcia, jako każdego działania, w które mogło 

zaangażowad się dziecko/ rodzic lub opiekun prawny. Tzn. kiedy napisano, że dziecko dostało trzy 

rodzaje wsparcia oznacza, że brało udział w trzech różnych działaniach projektu BAZA. 

Jak już wspomniano wyżej zbierano dane z czterech semestrów, posłużono się zatem skrótami: 

 Wartośd bazowa – dane z semestru letniego 2012/2013 

 Pomiar 1 – dane pobrane z semestru zimowego 2013/2014 

 Pomiar 2 – dane pobrane z semestru letniego 2013/2014 

 Pomiar 3 – dane pobrane z semestru zimowego 2014/2015 (od września do grudnia 2014 

roku) 

Jednak występują trzy okresy sprawozdawczości projektu. Pierwszy: od czerwca do grudnia 2013 

roku, drugi: od stycznia do czerwca 2014 roku oraz trzeci: od lipca do grudnia 2014 roku. Projekt ma 

charakter addytywny, co oznacza, że działania powiększają się wraz z jego trwaniem, dlatego też w 

niniejszym raporcie będą prezentowane dane dotyczące również poprzedniego okresu 

sprawozdawczości (tj. wartości bazowa i pomiar 1).  

Ponadto użyto określeo dotyczących etapów edukacji: 

 Pierwszy etap edukacyjny: edukacja wczesnoszkolna, klasy od 0 do III szkoły podstawowej 

 Drugi etap edukacyjny: klasy od IV do VI szkoły podstawowej 

 Trzeci etap edukacyjny: klasy gimnazjum 

W raporcie operuje się również niżej wypisanymi skrótami: 

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom – Stowarzyszenie Q Zmianom 

 Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA – Stowarzyszenie STOP-KLATKA 

 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS – GPAS 

 Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN – KARAN 

 Stowarzyszenie Mierz Wysoko – Mierz Wysoko 

 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – SOD 

 Stowarzyszenie dla Rodzin – SdR 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – TPD 

 Kościół Armii Zbawienia w RP – Armia Zbawienia 

 Szkoła Podstawowa numer 73 – SP73 

 Szkoła Podstawowa numer 354 – SP354 

 Gimnazjum numer 31 – G31 



 

 

Wyjątki i odstępstwa 

System szkolny 

W związku z systemem szkolnym, w którym oceny na I półrocze wystawia się z początkiem lutego, 

raport nie zawiera wyników szkolnych z ostatniego semestru trwania projektu. Zatem wskaźniki 

edukacyjne dotyczą dwóch okresów sprawozdawczości – zimowego i letniego 2013/2014 roku 

szkolnego. Ewaluacja miękka zawiera informacje również z ostatniego okresu działania projektu – 

semestru zimowego 2014/2015 roku szkolnego. Proces i narzędzia służące do zbierania informacji 

zawarte są w raporcie metodologicznym. 

Warto przypomnied, że w związku z funkcjonującym systemem szkolnym niektóre dane są trudno 

porównywalne, np. wyniki edukacyjne na przełomach edukacyjnych. Są to dane uczniów, którzy 

przeszli w ostatnim roku z klasy III do IV szkoły podstawowej oraz z klasy VI szkoły podstawowej do 

klasy I gimnazjum. Trudno porównywad wyniki gimnazjalistów i dzieci ze szkoły podstawowej, oraz 

tych drugich z dziedmi objętymi edukacją wczesnoszkolną (I- III). Jest to związane m.in. ze zmianą/ 

rozwinięciem przedmiotów szkolnych w późniejszych etapach edukacyjnych. Przykładem może byd 

brak przyrody w klasach I – III szkoły podstawowej, pojawienie się jej w klasach IV – VI i rozwój w 

biologię, fizykę i chemię w gimnazjum. Wszystko to wpływa również na wielkośd prób, które 

poddawane są analizom. 

Wielkości prób 

W związku ze zmianami systemu edukacji w Polsce, o których wspomniano wyżej, w poszczególnych 

pomiarach (wartośd bazowa, pomiar 1,2,3) grupy nie są równoliczne. Jest to związane również z 

przemieszczaniem się dzieci między szkołami. Jest to spowodowane także usunięciem/ 

przeniesieniem osoby z placówki oświatowej, powtarzaniem roku, nauczaniem indywidualnym i 

związanym z nimi brak frekwencji. Wszystko to składa się na pewną trudnośd w porównywaniu 

kolejnych semestrów. 

Ponadto w odróżnieniu od analiz z I semestru, trudno w kolejnym etapie wyselekcjonowad grupę 

kontrolną. Po pierwsze, większośd osób ze szkół projektu uczestniczyło w warsztatach wspierających 

uczenie się przez całe życie, które objęły wszystkie szkoły i klasy. Po drugie coraz więcej osób 

aktywnie bierze udział w działaniach projektowych. W przypadku działao obejmujących całą szkołę 

zostały przeprowadzone obliczenia między grupami – uczestniczącymi i nieobecnymi w danych 

działaniach po to, aby pokazad szerszą perspektywę patrzenia na ewaluację. Nie znaczy to jednak, że 

wśród osób, które nie otrzymały danego wsparcia nie ma takich, które uczęszczały na inne zajęcia w 

projekcie. 

Różnorodnośd działao 

Częśd działao prowadzona była dla szerokiego grona odbiorców. Utrudnia to ewaluację 

prowadzonych działao opartą na wskaźnikach edukacyjnych. Im większa grupa tym wyniki bardziej 

zróżnicowane i tym samym średnia nie pokazuje rzetelnie zmiany. Przy tak szeroki działaniach jak 

warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie powstaje pytanie czy efekt zmiany wśród jednostek 

może byd widoczny w skali całej szkoły. 



 

 

Niektóre działania tj. weekendowe rozgrywki gier planszowych oraz osoby rekomendowane do 

kolejnego wsparcia nie zostały włączone do ewaluacji opartej na wskaźnikach edukacyjnych, ani 

ewaluacji miękkiej, ponieważ charakter tych działao nie zakładał wpływu na wyniki szkolne. 

Rzeczywiste rozpoczęcie projektu 

Dodatkowo dane uzyskane z semestru zimowego roku szkolnego 2013/2014 nie są dla wszystkich 

uczestników rzeczywistą datą rozpoczęcia udziału w projekcie. Częśd uczniów i uczennic otrzymała 

pierwsze wsparcie dopiero w semestrze letnim roku szkolnego 2013/2014, kiedy to rozpoczęły się 

warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie. Zatem tak naprawdę semestr zimowy roku 

szkolnego 2013/2013 jest ich pomiarem bazowym, a nie semestr letni roku szkolnego 2012/2013. 

Zdecydowanie wpływa to na możliwe rzetelne sprawdzenie jak udzielone wsparcie moderuje wyniki 

edukacyjne uczestników projektu. Aby precyzyjnie to sprawdzid potrzeba monitorowad przez dłuższy 

okres czasu osiągnięcia szkolne odbiorców bezpośrednich projektu. 

Zmienne zakłócające 

Można wskazad również na niedoskonałości porównania między różnymi szkołami, klasami jak 

również samymi uczniami – niektórzy z nich mogą byd lepiej lub gorzej oceniani ze względu na 

etykietę, jaką zostali obdarzeni. Należy byd świadomym tych wszystkich czynników, które zaburzają 

zbadanie rzeczywistego wpływu wysiłku podjętego przez wykonawców projektu BAZA. Wyniki 

zebrane w tym raporcie, to pierwszy etap przyglądania się zmianom. Nie można więc wysuwad 

daleko idących wniosków, bo aby takie postawid należałoby monitorowad osiągnięcia uczniów i 

uczennic ze szkół projektu na przestrzeni kilku - kilkunastu lat. 

W celu niwelowania czynników wymienionych wyżej, wyniki często prezentowane są w podziale na 

dane placówki, a nawet poziomy edukacyjne, które znacząco się różnią.  

Szkoły spoza projektu 

Dużą trudnością było pozyskanie wyników edukacyjnych dzieci spoza szkół projektu tj. 

nieuczęszczających do Szkoły Podstawowej numer 73, 354, Gimnazjum numer 31 lub 32. Jest to 

zrozumiałe, ponieważ inne szkoły nie mają obowiązku przekazywania informacji o osiągnięciach 

szkolnych swoich podopiecznych. Ponadto przekazanie danych związane jest z pracą po godzinach 

pedagoga, czy nauczyciela. Osoby pracujące w szkołach robią to wolontarystycznie. Stąd też braki 

danych wśród podopiecznych placówek wsparcia dziennego. 

Zatem wyniki szkolne uczniów i uczennic z innych szkół nie zostały przeanalizowane. 

Ochrona danych osobowych 

Częśd uczestników projektu to odbiorcy działao otwartych tj. weekendowe rozgrywki gier 

planszowych czy konsultacje psychologiczne. Osoby biorące w nich udział często nie mają zgody 

opiekunów na pobieranie danych semestralnych albo są spoza grupy wiekowej projektu (np. 

odbiorcami konsultacji w dużym stopniu były osoby dorosłe). Stąd również braki danych. Aby ułatwid 

interpretację danych przy każdej analizie podawana będzie wielkośd próby, którą uwzględniono w 

analizach. Aby dopełnid powyższą analizę sprawdzono różnice między wszystkimi pomiarami, ale przy 

jednoczesnym uwzględnieniu wyników tych samych dzieci. Stąd m.in. różnice w wielkości próby o 

czym już wcześniej pisano. 



 

 

Często działania są ograniczone do bardzo określonych odbiorców tj. grupy uliczne, terapia 

logopedyczna czy grupy wsparcia dla rodziców. Obejmują one stosunkowo niewielką liczbę osób. W 

takich analiza wyników szkolnych jest raczej poglądową sprawą i należy brad większe poprawki na 

wpływ różnic indywidualnych. W innym układzie, z innymi osobami byd może takie efekty by nie 

powstały. 

 



 

 

Działania w szkołach, wpierające uczenie się 
W niniejszym rozdziale znajdują się działania realizowane w szkołach tj. warsztaty wspierające 

uczenie się przez całe życie oraz spektakle i warsztaty profilaktyczne. Dodatkowo umieszczono tutaj 

wyniki korepetycji specjalistycznych i ogólnych. Te ostatnie prowadzone są w Placówkach Wsparcia 

Dziennego jednak mają na celu wspieranie uczenia się. Podobnie jak terapia pedagogiczna i 

logopedyczna. 

Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie 

Rezultaty 

Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie miały realizowad poniższe rezultaty: 

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

życie; 

 wzrost motywacji do nauki, co powinno także podnieśd poziom frekwencji szkolnej; 

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

podniesienie wyników w nauce; 

 wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczących indywidualnych stylów/preferencji  

uczenia się oraz czynników ułatwiających/utrudniających uczenie się. 

Statystyki działania 

Podczas warsztatów łącznie wzięło udział 578 osób ze wszystkich czterech szkół projektu. W tabeli 1 

znajduje się szczegółowy wykaz ilości uczniów i uczennic z danych szkół. 

Tabela 1 Liczba uczniów i uczennic biorących udział w warsztatach wspierających uczenie się przez całe życie z danych 
szkół w podziale na kolejne semestry trwania projektu. 

  Pomiar 1 Pomiar 2 Łącznie 

SP nr 73 178 96 274 

SP nr 354 - 15 15 

Gimnazjum nr 31 45 36 81 

Gimnazjum nr 32 131 77 208 

Suma 578 

Wskaźniki edukacyjne 

Ze szczegółowych analiz oceny zachowania i średniej ocen wśród osób uczestniczących w warsztatach 

wspierających uczenie się można powiedzied, że dzieci ze Szkoły Podstawowej numer 73 otrzymują 

lepsze wyniki od gimnazjalistów (Rysunek 1 i 2). Co więcej średnia ocen oraz ocena zachowania 

minimalnie wzrastają w ostatnim pomiarze względem wartości bazowej. 



 

 

Rysunek 1 Średnia ogólna ocen uczestników warsztatów wspierających uczenie się w trzech szkołach projektu SP 73 (N= 
274), G31 (N = 81) i G32 (N = 202). 

 

Rysunek 2 Ocena zachowania uczestników warsztatów wspierających uczenie się w trzech szkołach projektu SP 73 (N= 
274), G31 (N = 81) i G32 (N = 202). 

 

Kiedy analizujemy wyniki uczestników warsztatów, w porównaniu do osób nieobecnych na 

warsztatach widzimy podobną tendencję jak w poprzednim semestrze. Osoby obecne na warsztatach 

wypracowały wyższą: średnią (Rysunek 3) oraz mniejszą liczbę godzin nieusprawiedliwionych 

(Rysunek 4) w Gimnazjum numer 32. Wybrano tę szkołę do pokazania tego efektu, gdyż grupa 

kontrolna (brak wsparcia) w tym przypadku jest największa. 



 

 

Rysunek 3 Średnia ocen osób obecnych (N = 202) i nieobecnych (N = 58) na warsztatach wspierających uczenie się przez 
całe życie w G32. 

 

Rysunek 4 Liczba godzin nieusprawiedliwionych osób obecnych (N = 202) i nieobecnych (N = 58) na warsztatach 
wspierających uczenie się przez całe życie w G32. 

 

Wskaźniki miękkie 

Dane ujęte w tej części pochodzą z pre i post testów zebranych podczas warsztatów zrealizowanych 

w letnim semestrze roku szkolnym 2014. 

Poniżej zaprezentowane wyniki podzielono na edukację wczesnoszkolną oraz piąte klasy szkoły 

podstawowej i gimnazjum. Wynika to z różnych ankiet ewaluacyjnych dopasowanych do poziomów 

intelektualnych odbiorców wsparcia. 

Motywacja 

Pierwszy etap edukacyjny 

Dzieci z klas II i III miały za zadanie wskazywad, który obrazek symbolizuje motywację. Po warsztatach 

aż 76% wskazało właściwy (Rysunek 5).  



 

 

Rysunek 5 Jaki obrazek najbardziej pasuje do opisania motywacji? Odpowiedzi uczniów i uczennic klas II i III szkoły 
podstawowej ( Npre test = 109; Npost test = 83). 

 

Drugi i trzeci etap edukacyjny 

Wśród starszych dzieci i młodzieży gimnazjalnej pytano: „Po co się uczysz?” Im większa liczba 

powodów, tym więcej motywów, co można interpretowad jako silniejszą i bardziej świadomą 

motywację do nauki. 

Jak widad na rysunku 6 liczba wypisywanych motywów po warsztatach wzrosła. Szczególnie widad tę 

tendencję w przypadku, gdy przed warsztatami 14% uczestników wypisało trzy powody, a po 

warsztatach 33%.  

Rysunek 6 Po co się uczysz? Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i gimnazjalistów (Npre test = 127; 
Npost test = 101). 

 

Następnie wypowiedzi uczniów poddano analizie jakościowej, aby sprawdzid na ile zmieniła się 

struktura wypowiedzi. Każda wypowiedź została skategoryzowana, z sumy wypowiedzi wyliczono 

procenty. 

Na rysunku 7 zaprezentowano najciekawsze wyniki, które poniżej zostaną omówione. 

Najbardziej liczna kategoria, która była jednakowo ważna przed i po warsztatach to „lepsza praca”. 

Wydaje się, że wśród uczestników projektu bardzo popularne jest przekonanie, że wykształcenie 

niesie większe zarobki, co jak wiemy niekoniecznie jest prawdą. Często pozyskanie zawodu, czyli 

konkretnych umiejętności, jest znacznie bardziej opłacalne od dalszego kształcenia się w liceum, a 

następnie poszukiwania „łatwych studiów”. 



 

 

Kolejna kategoria, która w wypowiedziach uczestników projekt pojawiała się to „byd mądrym/ mied 

umiejętności”. Powyższe sformułowanie jest cytatem wypowiedzi uczestników warsztatów. Przed 

warsztatami 17% odpowiedzi zaliczono do tej kategorii a po warsztatach 12%. Procent wypowiedzi w 

kategorii „coś osiągnąd” przed warsztatami wyniosła 5%, a po nich 9%.  

Kategoria „wykształcenie” nie zmieniła się i w obu pomiarach wyniosła po 8%. Tutaj podobnie 

należałoby pogłębid rozumienie tej kategorii podobnie jak „lepsza praca”.  

Rysunek 7 Po co się uczysz? Analiza jakościowa wypowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i 
gimnazjalistów (Npre test = 121; Npost test = 102). 

 

 

Znajomośd mnemotechnik 

Pierwszy etap edukacyjny 

Uczestnicy warsztatów z klas II i III szkoły podstawowej mieli za zadanie zaznaczyd, które z nazw 

odpowiadają mnemotechnikom. Były podane cztery nazwy mnemotechnik oraz trzy inne wyrażenia. 

Tym sposobem można sprawdzid, czy dzieci pamiętały poszczególne mnemotechniki. 

W post testach widzimy znaczną poprawę udzielania odpowiedzi (Rysunek 8). Ponad 90% wskazało 

przynajmniej 1 mnemotechnikę, a 30% wskazało wszystkie cztery.  



 

 

Rysunek 8 Wskaż, które z podanych słów to mnemotechniki. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas II i III szkoły 
podstawowej Npre test = 109; Npost test = 83). 

 

Kolejnym zadaniem sprawdzającym rozwój zastosowania mnemotechnik było wypisywanie 

skojarzenia do słowa „rower”. Myślenie skojarzeniowe jest podstawą stosowania technik 

zapamiętywania, więc im więcej różnorodnych słów wypisało dziecko, tym bardziej rozwinięte 

myślenie i lepsze zapamiętywania oparte na mnemotechnikach. 

Najwięcej, bo aż trzy skojarzenia w post teście wypisało 33% dzieci (rysunek 9), czyli o 14% więcej niż 

w pre teście.  

Rysunek 9 Napisz skojarzenia do słowa rower. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas II i III szkoły podstawowej Npre test = 
109; Npost test = 83). 

 

Drugi i trzeci etap edukacyjny 

Uczniowie klas V szkoły podstawowej i gimnazjaliści mieli napisad definicję mnemotechniki. Dzięki 

temu można było sprawdzid, czy rozumieją czym i po co są (Rysunek 10). Przed warsztatami 98% 

uczniów zostawiło puste miejsce lub napisało nie wiem. Po warsztatach 74% potrafiło poprawnie 

zdefiniowad mnemotechniki. 



 

 

Rysunek 10 Co to jest mnemotechnika? Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i gimnazjalistów (Npre 
test = 127; Npost test = 101). 

 

Co pomaga, co przeszkadza w nauce 

Gimnazjaliści i dzieci z klas V szkoły podstawowej pisali co pomaga, a co przeszkadza w nauce. Na 

podstawie ilości przykładów można powiedzied o rozwoju rozumienia tego zagadnienia. 

Wyliczono średnią liczbę przykładów. Średnia „pomagaczy” i „przeszkadzaczy” wzrosła o jeden 

dodatkowy przykład (Rysunek 11). Jednak o wiele ciekawsza wydaje się byd analiza jakościowa 

odpowiedzi gimnazjalistów, która została zaprezentowana poniżej. 

Rysunek 11 Co pomaga, co przeszkadza w nauce? Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i 
gimnazjalistów (Npre test = 127; Npost test = 101). 

 

Wypowiedzi respondentów zostały skategoryzowane, a następnie został wyliczony procent 

przykładów.  

W przypadku czynników wspierających uczenie ilośd przykładów w post teście wzrosła o ponad 

dwie trzecie i wyniosła 120 przykładów!  

W przypadku czynników utrudniających uczenie wzrosła w mniejszym stopniu – o  33 przykłady. 

Jednak znacznie zmieniła swoją strukturę. 

Najciekawsze i najbardziej znaczące dotyczące czynników wspierających uczenie się zaprezentowano 

na rysunku 12. Na uwagę najbardziej zasługuje kategoria pomoce naukowe – częstośd wypowiedzi 

dotyczące książek, Internetu, programów edukacyjnych i zajęd dodatkowych - wzrosła o 12%. 

Ponadto zaobserwowano zwiększenie udzielania przykładów dotyczących znaczenia motywacji z 2% 



 

 

przed warsztatami na 8% po warsztatach oraz planowaniu z 0 na 8%. Znaczący jest spadek udzielania 

odpowiedzi dotyczących presji nauczycieli i rodziców z 18% przed warsztatami na 2% po 

warsztatach. 

Minimalne procenty – nieuwzględnione na rysunku 14 dotyczą takich kategorii wspierających uczenie 

się jak: nauka – poświęcenie czasu nauce (pre test: 0%, post test: 3%), wycieczek szkolnych i 

wypoczynku (pre i post test: 2%), ciekawe lekcje i wygodne miejsce pracy (pre test: 0%, post test: 

1%). 

Rysunek 12 Co pomaga w nauce? Kategorie wypowiedzi gimnazjalistów (Npre test = 61; Npost test = 181). 

 

Podobnie prezentują się wyniki dotyczące czynników utrudniających uczenie się (rysunek 13). 

Widad wzrost w ilości wypowiedzi na temat hałasu i braku koncentracji (pre test: 25%, post test: 

40%). Był to najpoważniejszy czynnik, który młodzież kwalifikowała jako problem. Drugim 

najważniejszym był brak odpowiedniego miejsca nauki (pre test: 0%, post test: 25%). 



 

 

Interesujący jest spadek – niemal do zera – wypowiedzi typu: wszystko oraz nic/ nie wiem. W obu 

tych kategoriach z 11% spadło na 1% i 2%. Respondenci nabyli większą świadomośd co utrudnia 

naukę. 

Dobrą tendencją jest rzadsze postrzeganie nauczycieli i rodziców jako czynnik utrudniający uczenie 

się (spadek w kategorii o 20%). Nie zmieniło się natomiast upatrywanie zachowania rówieśników jako 

problem. Wydaje się, że jest to czynnik, który realnie przeszkadza uczniom i uczennicom na lekcjach i 

poza nimi (rodzeostwo). Wydaje się również, że jest to najtrudniejszy element zmiany, ponieważ 

wymaga pracy na klasą, a nie nad jedną osobą. 

Mniejsze procenty w kategoriach utrudniających naukę, to: trudnośd zadania (pre test: 7%, post test: 

3%),  brak wiedzy na dany temat (pre test: 1%, post test: 0), nudne lekcje (pre test: 1%, post test: 2%) 

brak motywacji (pre test: 0%, post test: 4%). 

Rysunek 13 Czynniki utrudniające uczenie się – wypowiedzi uczestników warsztatów (Npre test = 83; N post test= 116). 

 

Style uczenia się 

Pierwszy etap edukacyjny 

Dzieci z klas II i III szkoły podstawowej miały za zadanie łączyd obrazki odpowiadające stylom 

zapamiętywania (np. ucho + obrazek magnetofonu). Na rysunku 14 można zauważyd, że uczestnicy 



 

 

warsztatów dobrze poradzili sobie z tym zadaniem. Przed warsztatami 72% dzieci połączyło 

poprawnie trzy obrazki, po warsztatach 82%.  

Rysunek 14 Połącz pasujące obrazki. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas II i III szkoły podstawowej (Npre test = 109; Npost test 

= 83). 

 

Drugi i trzeci etap edukacyjny 

Uczniowie i uczennice klas V oraz gimnazjaliści mieli za zadanie przyporządkowywad porady najlepiej 

pasujące do stylu uczenia się (max. 2 porady). We wszystkich trzech stylach (rysunek 15,16,17) 

widzimy znaczny wzrost udzielanych poprawnych odpowiedzi oraz spadek braków danych w post 

testach. 

Rysunek 15 Porady dla wzrokowca. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i gimnazjalistów (Npre test = 
127; Npost test = 101). 

 

Rysunek 16 Porady dla słuchowca. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i gimnazjalistów (Npre test = 
127; Npost test = 101). 

 



 

 

 

Rysunek 17 Porady dla kinestetyka. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V szkoły podstawowej i gimnazjalistów (Npre test = 
127; Npost test = 101). 

 

Ocena warsztatów 

79 dzieci z edukacji wczesnoszkolnej na 83 jako podsumowanie warsztatów narysowały uśmiechniętą 

buzię. Można, więc powiedzied, że prawie 100% podobał się udział w zajęciach. 

Średnia ocena warsztatów wśród dzieci z klas V i gimnazjalistów wyniosła: 4,14– oznacza to, że 

uczestnikom bardzo podobały się zajęcia. Na rysunku 18 wyszczególnione zostały kategorie 

odpowiedzi respondentów na pytanie: co dla Ciebie było ważne na warsztatach. Widzimy, że 

najpopularniejsze były techniki uczenia się (42%). Ważne było również swoboda wypowiedzi (17%) 

oraz atmosfera jaka panowała w klasie podczas warsztatów (16%). Dla 10% osób intersujący był 

temat o motywacji a dla 95 wszystko. Tylko 5% nie wzięło dla siebie nic, a dla 1% ważny był brak 

lekcji. Można zatem napisad, że warsztaty wspierające uczenie się były ważnym doświadczeniem w 

życiu uczniów i uczennic szkół projektu. 

Rysunek 18 Co dla Ciebie było ważne podczas warsztatów? Kategorie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V oraz 
gimnazjalistów na pytanie co było dla nich ważne na warsztatach (N = 77). 

 

Podsumowanie warsztatów wspierających uczenie się 

Podniesienie ocen w nauce u uczniów biorących udział w warsztatach uczenie się przez całe życie  

 Trudno powiedzied jednoznacznie czy uczestnicy warsztatów wspierających uczenie się 

przez całe życie podnieśli swoje wyniki w nauce m.in. z powodu braku rzetelnej grupy 



 

 

kontrolnej. W środowisku pracy w szkołach projektu nawet utrzymanie poprzednich wyników 

szkolnych jest sukcesem. 

 Wyniki edukacyjne potwierdzają dane umieszczone w „Raporcie ewaluacyjnym. Wskaźniki 

edukacyjne, statystyka i ocena projektu” dotyczące braku zaopiekowania się osobami 

osiągającymi najniższe wyniki szkolne. 

Wzrost motywacji do nauki, co podniesie także poziom frekwencji szkolnej  

 Można uznad, że dzieci z pierwszego etapu edukacyjnego po warsztatach wiedziały czym jest 

motywacja, jakie ma cechy charakterystyczne. Oznacza to, że zrozumiały temat dotyczący tej 

części. Można uznad więc, że rezultat wśród najmłodszych uczestników został spełniony. 

 Analiza ilościowa i jakościowa odpowiedzi dotyczących motywacji uczniów i uczennic 

drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego wskazała, że rezultat dotyczący podniesienia 

motywacji wśród uczestników warsztatów został osiągnięty. 

 Analiza jakościowa wypowiedzi uczestników drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego 

wykazała, że szczególnie istotne jest praca z przekonaniami o lepszej pracy po studiach. Jest 

to szczególne istotne w świetle słabych wyników edukacyjnych uczestników projektu BAZA. 

Należy przedsięwziąd kroki ku pogłębienia rozumienia dzisiejszego rynku pracy przez dzieci, a 

szczególnie młodzież m.in. poprzez warsztaty doradczo zawodowe. 

Wzrost wiedzy i umiejętności posługiwania się mnemotechnikami  pozwalający na podniesienie 

wyników w nauce 

 Analiza odpowiedzi z ankiet najmłodszych uczestników wykazała wzrost w rozpoznawaniu 

czym jest mnemotechnika oraz realne budowanie bardziej złożonych skojarzeo. Można 

powiedzied, że rezultat na poziomie edukacji wczesnoszkolnej został osiągnięty. 

 Można stwierdzid ze znaczna większośd uczestników warsztatów z drugiego i trzeciego 

etapu edukacyjnego dowiedziała się czym są mnemotechniki – rezultat został osiągnięty. 

Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczących indywidualnych stylów/preferencji uczenia się 

oraz czynników ułatwiających/utrudniających uczenie się  

Preferencyjne style/ preferencje uczenia się 

 Trudno stwierdzid, czy rezultat został osiągnięty, gdyż pytanie dla dzieci z edukacji 

wczesnoszkolnej okazało się zbyt łatwe i oczywiste dla większości. 

 Analiza wypowiedzi uczestników z drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego wykazała znaczny 

wzrost udzielanych poprawnych odpowiedzi oraz spadek braków danych. Można zatem 

uznad, że na tych etapach edukacyjnych rezultat został osiągnięty. 

Czynniki ułatwiające/ utrudniające uczenie się 

 Na podstawie odpowiedzi uczestników z drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego 

zauważono, że przenieśli czynniki wspierające uczenie się z zewnętrznych (rodzice, 

nauczyciele) na wewnętrzne – umiejętności planowania, motywowania się oraz sięgania do 

inspirujących pomocy naukowych. To ogromny sukces. 



 

 

 Można zatem stwierdzid, że rezultat dotyczący podnoszenia świadomości co pomaga, co 

przeszkadza w nauce został osiągnięty. 

Warsztaty profilaktyczne 
Ideą spektakli i warsztatów „SPOKO. SPOtkania z Konfliktem” jest przełamywanie stereotypów 

związanych z konfliktem oraz stworzenie młodzieży przestrzeni do doskonalenia umiejętności 

komunikacji i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

Program SUBST dotyczy problemu uzależnienia i stosowania substytutu jako zamiennika szczęścia i 

bezpieczeostwa. Składa się on również ze spektaklu oraz warsztatów z nim powiązanych. 

Były to dwa programy realizowane w Gimnazjum numer 31 i 32 składające się ze spektakli 

interaktywnych oraz powiązanych z nimi warsztatów. 

Rezultaty 

Założone rezultaty tego działania, to: 

 Wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących konstruktywnych zachowao w trudnych sytuacjach 

szkolnych; 

 Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący mechanizmu uzależnienia i przemocy. 

Statystki 

W tabeli 2 podano liczbę uczestników warsztatów oraz spektakli prowadzonych przez Stowarzyszenie 

Praktyków Dramy STOP-KLATKA. W Gimnazjum numer 31 widzimy znaczny spadek uczestnictwa w II 

semestrze, a w Gimnazjum numer 32 znaczny wzrost uczestników. 

Tabela 2 Liczba uczestników warsztatów i spektakli profilaktycznych w Gimnazjum numer 31 i 32. 

Gimnazjum nr 31 

 Pomiar 1 Pomiar 2 Suma 

warsztaty 
profilaktyczne 

30 36 66 

spektakle 
profilaktyczne 

70 9 79 

Gimnazjum nr 32 

 Pomiar 1 Pomiar 2 Suma 

warsztaty 
profilaktyczne 

78 111 189 

spektakle 
profilaktyczne 

87 99 186 

 

Wskaźniki edukacyjne 

W Gimnazjum numer 31 (Tabela 3) wśród osób nieobecnych na warsztatach profilaktycznych 

zaobserwowano znaczny spadek frekwencji i liczby godzin nieusprawiedliwionych. Tendencja ta nie 

wystąpiła u osób obecnych na warsztatach. Analizy różnic między 2 i 1 pomiarem wykazał pozytywne 

zmiany w ocenie zachowania oraz średniej szkolnej wśród osób nieobecnych. Kiedy jednak zwróci się 

uwagę na same wartości widad wyraźnie, że osoby obecne na warsztatach otrzymują bardziej 

pozytywne wyniki niż osoby nieobecne. 



 

 

Tabela 3 Ocena zachowania, średnia ogólna, frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród osób obecnych (N = 
66 ) oraz nieobecnych (N = 51) na warsztatach profilaktycznych w G31. 

  Wartośd 
bazowa 

Pomiar 1 Pomiar 2 Wartośd netto 
pomiar 2 -> 

wartośc 
bazowa 

Wartośd netto 
pomiar 2 -> 

pomiar 1 

Zachowanie Brak 
wsparcia 

2,50 1,98 2,11 -0,39 0,13 

 Wsparcie 3,69 3,23 3,32 -0,37 0 

Średnia Brak 
wsparcia 2,19 1,91 2,03 -0,16 

0,12 

 Wsparcie 2,82 2,61 2,73 -0,09 0,12 

Frekwencja Brak 
wsparcia 

70,63 64,76 63,15 -7,48 -1 

 Wsparcie 79,55 83,44 80,34 0,79 -3,1 

Godziny 
nieusprawiedliwion
e 

Brak 
wsparcia 

217 121 161 -56 40 

 Wsparcie 110 43 59 -51 10 

  

Gimnazjum numer 32 (Tabela 4) tendencja opisana dla sąsiedniej placówki jest bardzo podobna. 

Analizując wyniki edukacyjne wyraźne jest, że osoby obecne na warsztatach osiągają wyższe wyniki 

niż te nieobecne.  Dodatkowo spadki netto wśród uczniów i uczennic aktywnych w tym działaniu są 

mniejsze niż nieobecnych.      

Tabela 4 Ocena zachowania, średnia ogólna, frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród osób obecnych (N = 
217) oraz nieobecnych (N = 43) na warsztatach profilaktycznych w G 32. 

  Wartośd 
bazowa 

Pomiar 1 Pomiar 2 Wartośd netto 
pomiar 2 -> 

wartośd 
bazowa 

Wartośd netto 
pomiar 2 -> 

pomiar 1 

Zachowanie Brak wsparcia 3,35 2,83 2,85 -0,50 0,02 

 Wsparcie 3,82 3,31 3,57 -0,25 0,26 

Średnia Brak wsparcia 3,09 2,61 2,82 -0,27 0,21 

 Wsparcie 3,39 3,09 3,16 -0,23 0,07 

Frekwencja Brak wsparcia 68,44 66,96 61,33 -7,11 -5,63 

 Wsparcie 80,32 82,69 78,76 -1,56 -3,93 

Godziny 
nieusprawiedli

wione 

Brak wsparcia 142,07 106,58 137,71 -4,36 31,13 

 Wsparcie 54,31 44,88 69,07 14,76 24,19 

   

Wskaźniki miękkie SPOKO – SPOtkania z KOnfliktem 

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA w Gimnazjum numer 31 i 32 poprowadziło spektakle 

i warsztaty dla 3 klas w każdej ze szkół. 

Ocena samych warsztatów była dobra lub bardzo dobra (tabela 5), ponieważ niektóre skale są 

odwrócone i 1 oznacza: bardzo nowe, łatwe, przydatne oraz – negatywna ocena na skali ciekawości 

– nudne. Widad zatem, że warsztaty były nowe, przystępnie prowadzone, dośd przydatne, ale 

również i mało ciekawe.  



 

 

Tabela 5 Ocena warsztatów profilaktycznych uczestników z G31 (N = 56) oraz G32 (N = 123). 

 Nowe  Bardzo 
łatwe  

Przydatne Nudne 

G31 1,64 1,34 2,41 1,87 

G32 2,12 1,49 2,29 1,84 

 

Gimnazjaliści z obu szkół dośd łatwo rozróżniali przemoc od konfliktu (rysunek 19 i 20) oprócz sytuacji 

numer 3, która brzmiała „dwie osoby rozpuszczają plotki”. O ile w przypadkach jawnej i 

bezpośredniej przemocy tj. „ktoś próbuje wyłudzid pieniądze” (sytuacja numer 2) doskonale się 

orientują, o tyle pośrednia, niejawna agresja i przemoc jest dla nich trudnym do rozpoznania 

komunikatem. 

Rysunek 19 Ocena sytuacji przemocowych i konfliktowych przez uczniów i uczennic G32 (N = 123). 

 

Rysunek 20 Ocena sytuacji przemocowych i konfliktowych przez uczniów i uczennice G31 (N = 54). 

 

Kiedy przeanalizowano wypowiedzi gimnazjalistów dotyczące jak mogą rozwiązad sytuacje 

konfliktowe (rysunek 21 i 1) najwięcej odpowiedzi dotyczyło rozmowy. W Gimnazjum numer 32 

również dośd częstą odpowiedzią było „skorzystad z pracy mediatora”. W Gimnazjum numer 31 tak 



 

 

odpowiedziało 13% uczestników warsztatów. Mniej niż 5% wypowiedzi dotyczyły używania 

przemocy. Niepokojący jest wysoki procent braków odpowiedzi osób z Gimnazjum numer 31.  

Rysunek 21 Jak można rozwiązad problem? Odpowiedzi uczniów i uczennic G32 (N = 123). 

 

Rysunek 22 Jak rozwiązad problem? Odpowiedzi uczniów i uczennic G31 (N = 56). 

 

Na prośbę o dokooczenie zdania „z zajęd zapamiętam, że…” uczestnicy warsztatów profilaktycznych 

pisali: 

 Trzeba rozwiązywad problem spokojnie i bez przemocy; 

 Trzeba rozmawiad o konflikcie i wspólnie rozwiązywad; 

 Można się czegoś nauczyd  i przyda się w życiu; 

 Są różne sposoby przemocy; 

 Przemoc nie jest rozwiązaniem; przemoc jest oznaką słabości od prywatnych problemów; 

 Konflikt zawsze da się rozwiązad, a przemocy nie należy używad nigdy; 

 Da się rozwiązad konflikt i przemoc; 

 Mediator to osoba, która pomaga rozwiązywad problemy; 

 Mediator jest dośd przydatny podczas kłótni; 

 Najlepiej jest gdy mediator jest nieznany  dla obu stron. 



 

 

Pojawiło się kilka negatywnych komentarzy, zwłaszcza z Gimnazjum numer 31. Ciekawe, że właśnie z 

tej szkoły wzięło udział mniej uczestników, którzy wydają się byd niezaangażowani w warsztaty. 

Wskaźniki miękkie SUBST 

W Gimnazjum numer 32 wzięło udział w sumie 5 klas. Ocena warsztatów była dobra lub bardzo dobra 

(tabela 6), ponieważ tak jak w poprzedniej ankiecie skale były odwrócone, oprócz jednej. Wartośd 1 

oznaczało bardzo nowe, łatwe, przydatne, a na skali ciekawośd – nudne. Im większy numer na 

ostatniej skali, tym bardziej pozytywne odczucia. W porównaniu z oceną „SPOKO. SPOtkania z 

KOnfilktem” SUBST wypada znacznie lepiej na wymiarze ciekawości. 

Tabela 6 Ocena warsztatów profilaktycznych na skali przez uczestników z G32 (N = 54). 

Nowe Bardzo 
łatwe 

Przydatne Nudne 

2,66 1,617021 2 2,4375 

Kiedy analizuje się wypowiedzi uczestników warsztatów dotyczące mechanizmu uzależnienia – 

stosowania substytutu – widzimy, że większośd gimnazjalistów nie napisała jakie są jego wady, ani 

zalety (rysunek 23). Ponad 80% uczestników nie odpowiedziało na to pytanie. Widzimy jednak, że 

13% widzi przynajmniej jedną wadę substytutu.  

Rysunek 23 Jakie wady i zalety ma substytut? Procentowe odpowiedzi gimnazjalistów (N = 54). 

 

38% gimnazjalistów z prośbą o pomoc zwróciłoby się do rodziny lub znajomych, jednak podobny 

procent (36%) nie odpowiedziało na to pytanie (Rysunek 24). Pocieszające jest, że 24% uczestników 

warsztatów ma zaufanie do instytucji takich jak szkoła, poradnia, stowarzyszenia. 2% osób chce 

rozwiązywad konflikty indywidualnie. 



 

 

Rysunek 24 Do kogo mogę zwrócid się o pomoc? Odpowiedzi uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32 (N = 56). 

 

Oto przykłady jak gimnazjaliści dokaoczali zdanie „Z tego co się dowiedziałem na warsztacie, 

chciałabym/ chciałabym zapamiętad na przyszłośd…..”: 

 Trzeba uważad na nieodpowiednich "przyjaciół"; 

 Nie będę brał narkotyków, pił alkoholu, zawsze będę mówił mamie o wszystkich swoich 

problemach; 

 Gdy coś robię źle, zawsze mogę się zmienid; 

 Jak mamy problem, to musimy z kimś porozmawiad; 

 Zawsze znajdzie się osoba, która może mi pomóc w trudnej sytuacji; 

 Nie warto używad substytutów; 

 Warto walczyd o swoje; 

 Trzeba uważad na innych ludzi, bo mogą nas okłamad. 

Podsumowanie warsztatów i spektakli profilaktycznych 

Wpływ uczestnictwa w działaniach na wskaźniki edukacyjne 

 Podobnie jak w przypadku wyników edukacyjnych uczestników warsztatów wspierających 

uczenie się trudno jednoznacznie stwierdzid pozytywny wpływ udziału w działaniu na oceny 

szkolne czy frekwencję. 

 Widad jednak wyraźnie trudności w zajęciu się gimnazjalistami osiągającymi najniższe wyniki 

szkolne. 

Wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących konstruktywnych zachowao w trudnych sytuacjach 

szkolnych 

 Trudno jednoznacznie napisad, czy nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności dotyczących 

konstruktywnych zachowao w trudnych sytuacjach, gdyż ankiety stosowane były pod koniec 

warsztatów. 

 Ponadto wysoki procent braków odpowiedzi utrudnia interpretację tych danych, jednak z 

wypowiedzi umieszczonych w ankietach można sądzid, że młodzież widzi pomoc wśród 

rodziny i przyjaciół oraz instytucji takich jak szkoła. Na podstawie tych analiz można 

stwierdzid, że rezultat został osiągnięty. 



 

 

Wzrost świadomości dzieci i młodzieży dotyczący mechanizmu uzależnienia i przemocy 

 Ciężko stwierdzid, czy młodzież rozumie mechanizm uzależnienia i używania substytutu na 

podstawie zebranych danych. Pod brakiem odpowiedzi mogą kryd się różne motywy, a brak 

wiedzy jest tylko jednym z nich.  

 Można jednak stwierdzid, że młodzież widzi konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktu i 

potrafi trafnie rozpoznad sytuację przemocy 

 Jest wyraźna potrzeba dookreślenia przejawów przemocy pośredniej. 

 Rezultat został osiągnięty. 

Korepetycje indywidualne 

Rezultaty 

Głównym celem korepetycji indywidualnych (specjalistycznych i ogólnych) było podwyższanie 

wyników w nauce uczestników. Jednak dodatkowo została przeprowadzona ewaluacja ankietowa, 

której to wyniki również zostały zaprezentowane. 

Korepetycje specjalistyczne 

Statystyki 

W tabeli 7 znajduje się dokładny wykaz liczby uczestników korepetycji specjalistycznych z danych 

szkół na przestrzeni trwania projektu. 

Tabela 7 Liczba uczestników korepetycji specjalistycznych z danych szkół w kolejnych pomiarach. 

Szkoły Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP 73 10 23 37 

G 31 10 18 23 

G 32 11 17 20 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Zaobserwowany został niewielki spadek średniej przedmiotów wspieranych podczas korepetycji 

między wartością bazową, a pomiarem 2 oraz lekki wzrost między pomiarem 1 i 2 (Tabela 8). 

Tabela 8 Średnia z przedmiotów wspieranych podczas korepetycji specjalistycznych. 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

SP73 3,5 (N 10) 3,24 (N 21) 3,30 (N 21) 

G31 2,84 (N 11) 2,47 (17) 2,65 (N 16) 

G32 3,19 (N 14) 3,26 (N 17) 3,25 (N 17) 

 



 

 

Kiedy uśredniono wyniki uczestników korepetycji zaobserwowano minimalny wzrost wyników ze 

wspieranych przedmiotów (Rysunek 25). Tendencja ta okazała się o wiele bardziej widoczna w 

elitarnej grupie osób, które kontynuowały zajęcia w obu semestrach (Rysunek 26). 

Rysunek 25 Średnia z przedmiotów wspieranych wszystkich uczestników korepetycji specjalistycznych (Nwb = 41, Np1 = 55, 
Np2 = 54). 

 

Rysunek 26 Średnia z przedmiotów wspieranych wśród osób kontynuujących uczęszczania na korepetycje specjalistyczne 
w dwóch semestrach (Nwb,p1,p2 = 8 ). 

 

Średnia frekwencja uczestników korepetycji z Szkoły Podstawowej numer 73 w bardzo nieiwelkim 

stopniu spadła (Rysunek 27). Jednak analizy godzin nieusprawiedliwionych wykazały zmniejszenie się 

ich na przestrzeni dwóch semestrów (Rysunek 28). Widad również wyraźnie jak szkoła podstawowa 

róźni się od gimnazjów pod względem liczby godzin „wagarowych”. 



 

 

Rysunek 27 Średnia frekwencja wszystkich uczestników korepetycji specjalistycznych z SP 73 (Nwb = 22 , Np1 = 23, Np2 = 
23). 

 

Rysunek 28 Liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników korepetycji specjalistycznych z poszczególnych szkół: SP 73 
(Nwb = 7, Np1 = 12, Np2 = 15) G31 (Nwb = 9, Np1 = 13, Np2 = 15) G32 (Nwb = 10, Np1 = 13, Np2 = 14). 

 

 



 

 

 

Rezultaty miękkie 

Nauczyciele wypełniali krótką ankietę, która pozwala oszacowad wzrost umiejętności wspieranych 

oraz realizację celu korepetycji. Prowadzący przed i po zajęciach na 10-punktowej skali uzupełniali 

osiągnięcia uczestników. 

We wszystkich szkołach został zaobserwowany wzrost (Rysunek 29), jednak w skali 10 punktów nie 

jest to wielka zmiana.  

Rysunek 29 Uśredniona ocena poszczególnych umiejętności uczestników korepetycji specjalistycznych w podziale na trzy 
szkoły projektu. 

 

Podsumowanie korepetycji specjalistycznych 

 Osoby objęte tym wsparciem już przed przystąpieniem do projektu osiągały bardzo niskie 

wyniki w nauce, więc uzyskanie nawet najmniejszych wzrostów jest sukcesem. 

 Średnie ocen z przedmiotów wspieranych wzrosły – w szczególności wśród uczniów i 

uczennic kontynuujących naukę w dwóch semestrach. 

 Analizy ocen osób aktywnie biorących udział w korepetycjach specjalistycznych wykazały 

pozytywne tendencje spadkowe liczby godzin nieusprawiedliwionych. 

 Ocena korepetytorów wskazuje na nabycie nowych umiejętności, jednak dalej, są one bardzo 

niskie. 



 

 

 Można napisad, że pomimo bardzo trudnej sytuacji wyjściowej udało się polepszyd chod 

trochę umiejętności oraz wyniki szkolne uczestników korepetycji specjalistycznych. 

Rezultat został osiągnięty. 

Korepetycje ogólne 

Statystyki 

Tabela 9 zawiera liczbę uczestników na przestrzeni kolejnych semestrów trwania projektu. Osoby ze 

Szkoły Podstawowej numer 73 najczęściej korzystali z tego wsparcia, najrzadziej młodzież z 

Gimnazjum numer 31. Paradoksalnie z poprzednich wyników można wnioskowad, że to gimnazjaliści 

potrzebują więcej wsparcia w nauce niż młodsze dzieci. 

Tabela 9 Liczbowy rozkład uczestników korepetycji ogólnych w danych szkołach. 

Szkoły Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP 73 38 51 19 

G 32 12 9 5 

G 31 19 17 13 

SP 354 0 1 2 

SP 30 17 15 11 

SP 50 10 12 4 

Inne szkoły 
podstawowe 

6 11 4 

Inne gimnazja i 
ponadgimnazjalne 

18 22 8 

Suma 120 138 66 

 

W tabeli 10 umieszczono rozkład liczbowy uczestników korepetycji ogólnych w placówkach wsparcia 

dziennego. Najwięcej uczestników przyciągnęły: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie dla 

Rodzin oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. 

Tabela 10 Liczbowy rozkład uczestników korepetycji ogólnych z PWD. 

PWD Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

Armia Zbawienia 4 8 8 

GPAS 1 1 0 

KARAN  11 18 0 

Mierz Wysoko 7 13 0 

SOD 31 30 5 

SdR Klub Młodzieżowy 3 2 7 

SdR młodsze dzieci 23 25 16 

SDR łącznie 26 27 23 

TPD pl. Hallera 2 4 3 

TPD ul. Kępna 7 6 3 

TPD ul. Łochowska 5 4 7 

TPD Klub Młodzieżowy 11 11 5 



 

 

ul. Łochowska 

TPD Klub Młodzieżowy 
pl. Hallera 

14 13 10 

TPD łącznie 39 38 28 

Brak danych 1 3 2 

Suma 120 138 66 

Sprawdzono również jak często dzieci i młodzież spotykała się na korepetycjach ogólnych. Najczęściej 

trwały one ponad 10 spotkao (Tabela 11). Chod w początkowych semestrach trwały też krócej, to 

zarysowuje się tendencja długofalowej współpracy. 

Tabela 11 Liczba spotkao obytych podczas korepetycji ogólnych. 

Liczba spotkao Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

1 8 8 0 

2 10 16 8 

3 7 6 4 

4 8 14 9 

5 8 9 6 

6 10 21 9 

7 2 8 2 

8 8 1 11 

9 1 0 2 

10 11 3 4 

Powyżej 10 48 65 63 

Brak danych 28 25 2 

Suma wszystkich 
spotkao 

121 151 118 

Dodatkowo sprawdzono jakie przedmioty były wspierane podczas korepetycji ogólnych. Z tabeli 12 

wynika, że we wszystkich trzech semestrach największą popularnością cieszyła się matematyka oraz 

język polski. W dużej części korepetycje ogólne były codziennym odrabianiem lekcji. Inne przedmioty 

to: chemia, fizyka, historia, biologia, ale jak widad ich wzrost nastąpił dopiero w ostatnim semestrze. 

Byd może jest to związane z promocją. 

Tabela 12 Wspierane przedmioty - ich liczba w kolejnych trzech pomiarach. 

Przedmiot Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

Matematyka 37 32 31 

J. polski 32 30 25 

J. angielski 8 14 17 

Inne 3 7 15 

Odrabianie codzienne 
lekcji 

31 38 33 

Brak danych 38 55 0 

 



 

 

Częśd dzieci i młodzieży otrzymało więcej niż jeden rodzaj wsparcia w ramach korepetycji ogólnych. 

Oznacza to, że niektóre osoby przychodziły na zajęcia z polskiego oraz matematyki. W tabeli 13 

zaprezentowano liczbę uczestników tego działania, które otrzymało więcej niż jedno takie wsparcie. 

Tabela 13 Liczba dzieci w kolejnych semestrach, która otrzymała więcej niż jeden rodzaj wsparcia podczas korepetycji 
ogólnych. 

PWD Pomiar 
1 

Pomiar 
2 

Pomiar 
3 

Armia Zbawienia 0 0 2 

SOD 0 2 2 

SdR młodsze dzieci 0 1 1 

TPD pl. Hallera 2 5 5 

TPD ul. Kępna 6 6 3 

TPD ul. Łochowska 5 5 7 

TPD Klub Młodzieżowy ul. 
Łochowska 

7 7 7 

TPD Klub Młodzieżowy pl. Hallera 10 12 26 

TPD łącznie 30 35 48 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Tabela 14 zawiera analizę korelacji między godzinami spędzonymi podczas korepetycji ogólnych, a 

wskaźnikami edukacyjnymi. Zaobserwowano, w czasie trwania projektu, że najsilniej uczestnictwo w 

zajęciach związane jest z oceną zachowania oraz ze średnią ogólną. Korelacja z frekwencją, 

początkowo pozytywna spada wraz z trwaniem projektu. 

Tabela 14 Korelacje między sumą godzin korepetycji ogólnych z obu semestrów, a zachowaniem. 

Korelacja z sumą 
godzin korepetycji 
ogólnych 

Wartośd 
bazowa 

Pomiar 1 Pomiar 2 

Zachowanie 0,15 0,30 0,24 

Średnia ogólna 0,17 0,28 0,22 

Frekwencja 0,24 0,16 0,06 

Analiza ocen z języka polskiego i matematyki (Rysunek 30) wśród uczestników korepetycji ogólnych 

wykazała, że średnie między kolejnymi semestrami nie różnią się znacząco. 



 

 

Rysunek 30 Średnie oceny z języka polskiego (Nwb = 23; Np1 = 34; Np2 = 35) i matematyki (Nwb = 21; Np1 = 31; Np2 = 32) 
wśród uczestników korepetycji ogólnych. 

 

Przeanalizowano również oceny z języka angielskiego, który był trzecim co do częstości wspieranym 

przedmiotem. Zaobserwowano wzrost między wartością bazową, a pomiarem 2 w wysokości 0,16 

oceny (Rysunek 31). 

Rysunek 31 Średnie oceny z języka anielskiego wśród uczestników korepetycji ogólnych (Nwb = 7; Np1 = 12; Np2 = 11). 

 

Niewielki, ale pozytywny efekt odnotowano również w analizie średniej ogólnej młodzieży z 

Gimnazjum numer 32 korzystających z korepetycji (Rysunek 32). Nie zaobserwowano podobnych 

efektów wśród uczniów i uczennic z sąsiednich szkół. 



 

 

Rysunek 32 Ogólna średnia przedmiotów wspieranych uczestników korepetycji ogólnych w G32 (Nwb = 15, Np1 = 21, Np2 = 
21). 

 

Analiza godzin nieusprawiedliwionych wykazała, że Szkole Podstawowej numer 73 utrzymuje się stały 

ich poziom. Jednak odnotowno spadek o 40 godzin w obu gimnazjach (Rysunek 33). 

Rysunek 33 Liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników korepetycji ogólnych z poszczególnych szkół: SP 73 (Nwb = 
24, Np1 = 28, Np2 = 27) G31 (Nwb = 11, Np1 = 13, Np2 = 15) G32 (Nwb,p1,p2 = 16). 

 

 



 

 

 

Podsumowanie korepetycji ogólnych 

 Pozytywny związek między liczbą godzin udzielonego wsparcia podczas korepetycji ogólnych 

oraz średnią i oceną zachowania, który umacnia się na przestrzeni kolejnych semestrów to 

wielki sukces całego działania. 

 Brak różnic między kolejnymi semestrami w ocenach z języka polskiego i matematyki oraz 

delikatny wzrost ocen z języka angielskiego można interpretowad jako pozytywny efekt. W 

świetle ogólnych spadków ocen w kolejnych semestrach istotne jest również zatrzymanie 

takiej tendencji. 

 Zamieszczone dane pokazują, że w korepetycje ogólne zaangażowane zostały dzieci 

otrzymujące bardzo niskie oceny, a co za tym idzie, potrzebujące wsparcia. 

 Analizy statystyk działania pokazują jak wiele wysiłku zostało włożonego w prowadzenie 

korepetycji ogólnych. 

 Słabnący związek z frekwencją związany jest z godzinami usprawiedliwionymi, co oznacza, że 

dzieci więcej chorują, ponieważ analizy średnich poziomów liczby godzin 

nieusprawiedliwionych wykazały duży spadek w gimnazjach. Należałoby zatem przyjrzed się 

stanowi zdrowia podopiecznym placówek wsparcia dziennego. 

 Duży spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych wśród gimnazjalistów może wpływad 

pozytywnie na ocenę zachowania (należałoby to dokładniej sprawdzid), co jest sukcesem. 

 Rezultat podnoszenia/ utrzymywania wyników szkolnych został osiągnięty. 

Zajęcia terapeutyczne: pedagogiczne i logopedyczne 

Statystyki 

Tabela 15 i 16 przedstawiają liczbowe rozkłady uczestników obu terapii. Więcej osób uczestniczyło w 

terapii pedagogicznej, chod w obu przypadkach zaobserwowano znaczny wzrost uczestników w 

ostatniej fazie projektu. Większośd z nich nie pochodziła ze szkół projektu, dlatego też ciężko jest 

zmierzyd wpływ terapii na wyniki szkolne. Brakuje ponad połowy danych edukacyjnych 

uczestników zajęd 



 

 

Tabela 15 Liczbowy rozkład uczestników terapii logopedycznej w kolejnych semestrach. 

 Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP nr 73 7 11 13 

Gimnazjum nr 
31 

0 0 1 

Gimnazjum nr 
32 

1 1 1 

SP nr 354 0 0 2 

Inne 11 13 35 

Suma 19 25 52 

 

Tabela 16 Liczbowy rozkład uczestników terapii pedagogicznej w kolejnych semestrach. 

Szkoły pomiar 1 pomiar 2 pomiar 3 

SP nr 354 1 1 4 

SP nr 73 24 27 35 

Gimnazjum nr 
31 

3 3 3 

Gimnazjum nr 
32 

10 10 8 

Spoza projektu 20 24 33 

Suma 58 65 83 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Większośd osób uczęszczających na terapię logopedyczną pochodziło ze szkół spoza projektu i w 

rezultacie ponad połowa osób nie miała uzupełnionych danych edukacyjnych. 

Analiza średnich wszystkich ocen wykazała generalne spadki we wszystkich wskaźnikach 

edukacyjnych. Wyjątkiem okazała się ocena zachowania, ale jedynie wśród uczestników terapii 

logopedycznej (Rysunek 34). Jednak przy tak ograniczonych danych trudno wnioskowad o 

jakimkolwiek wpływie działania na wyniki szkolne. 

Rysunek 34Oceny zachowania uczestników terapii pedagogicznej (Nwb = 23, Np1 = 29, Np2 = 35) i logopedycznej (Nwb = 
5, Np1 = 4, Np2 = 7). 

 



 

 

Wskaźniki miękkie 

Ponadto terapeuci oceniali umiejętności swoich podopiecznych przed i po rozpoczęciem terapii. Na 

rysunku 35 umieszczono subiektywne wrażenia terapeutów z Armii Zbawienia i KARANu. Jak widad 

sami prowadzący szacują zdolności dzieci nisko (skala od 1 do 10), a zmiany przez nich odczute nie są 

duże. 

Rysunek 35 Ocena poszczególnych umiejętności dziecka przed (N = 8) i po terapii (N = 10) w Armii Zbawienia i w KARANie 
(Nprzed i po = 8). 

 

Podsumowanie ewaluacji terapii pedagogicznej i logopedycznej 

 Wraz z czasem trwania projektu zwiększyła się znacznie liczba uczestników terapii 

pedagogicznej i logopedycznej. 

 Brak danych edukacyjnych uniemożliwia wnioskowanie o wpływie działania na wyniki 

szkolne. 

 Umiejętności dzieci oceniane przez terapeutów są dośd niskie, nie przekraczają połowy skali, 

co oznacza, że uczestnicy terapii pedagogicznej i logopedycznej mogą wymagad dłużej pracy 

niż tylko niecałe trzy semestry. 

 Trudno zatem określid czy rezultat został osiągnięty. 

  



 

 

Działania w Placówkach Wsparcia Dziennego 
Działania opisane poniżej realizowane były w dużej mierze w Placówkach Wsparcia Dziennego i 

głównie miały za zadanie podwyższyd kompetencje społeczne swoich podopiecznych i ich rodziców/ 

opiekunów prawnych. Dodatkowo działania podjęte przez organizacje pozarządowe w tym obszarze 

miały na celu reintegrowanie dzieci i młodzieży z grupą rówieśniczą. 

W poprzednim raporcie umieszczono wywiady z grupami miniprojektowymi, których analiza 

jakościowa wykazała zmianę w poziomie kompetencji społecznej i reintegracji z rówieśnikami 

uczestników tego działania. 

W tym raporcie sprawdzono wpływ uczestnictwa w tych aktywnościach na wyniki szkolne odbiorców 

bezpośrednich. W szczególności na ocenę zachowania, która m.in. jest wskaźnikiem poziomu 

kompetencji społecznych oraz frekwencję i liczbę godzin nieusprawiedliwionych, która może 

wskazywad na reintegrację z grupą rówieśniczą. 

Miniprojekty 

Rezultaty 

Działanie zakładało poniżej wymienione rezultaty: 

 większe angażowanie się dzieci we wspólne działania 

 wzrost kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży 

 wzrost wiedzy i umiejętności do różnych sposób spędzania czasu wolnego po lekcjach, co 

wpłynie na reintegrację rówieśniczą 

Statystyki 

Działanie miniprojektowe było trzecim, co do wielkości działaniem. Łącznie wzięło w nim udział  184 

podopiecznych. W tabeli 17 znajdują się szczegółowe informacje dotyczące liczby dzieci z danych 

szkół w perspektywie kolejnych semestrów trwania projektu. 

Poniżej 3%, czyli po 4 osoby i mniej pochodziło ze szkół tj. Przedszkole numer 173, Szkoła Wspierania 

Rozwoju; Szkoła Podstawowa numer 127 oraz 258; Zespół Szkół Muzycznych I stopnia im. Stanisława 

Moniuszki; Gimnazjum numer 30 i 26 oraz Gimnazjum Sportowe numer 57 oraz 21; Technikum 

Mechaniczne nr 5 (profil Informatyka). 

Tabela 17 Liczbowy rozkład dzieci biorących udział w miniprojektach. 

 pomiar 1 pomiar 
2 

pomiar 
3 

SP 73 45 56 63 

G31 11 14 15 

G32 32 28 35 

SP 354 19 0 1 

Spoza 
projektu 

42 51 70 

Suma 149 149 184 



 

 

 

Najwięcej uczestników pod swoją opieką miało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ponad 40 (Tabela 18). 

Kolejno były Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz Stowarzyszenie dla Rodzin, bo przeszło 30 osób 

realizowało u nich miniprojekty. 

Tabela 18 Liczba uczestników miniprojektów w poszczególnych Placówkach Wsparcia Dziennego. 

PWD Liczba 
uczestników 

SOD 35 

Armia Zbawienia 22 

KARAN  21 

SdR młodsze dzieci 21 

TPD Klub Młodzieżowy 
pl. Hallera 

20 

Mierz Wysoko 16 

GPAS 15 

SdR Klub Młodzieżowy 11 

TPD Klub Młodzieżowy 
ul. Łochowska 

8 

 TPD ul. Kępna 6 

TPD ul. Łochowska 5 

TPD pl. Hallera 0 

Brak danych 4 

W sumie zostało zrealizowanych 34 miniprojektów, które dotyczyły wielu różnych tematów (Rysunek 

36). 

Rysunek 36 Wybrane obszary tematyczne miniprojektów wraz z ich tytułami. 

 

Taniec/ 
muzyka 

• Maraton taneczny 
ZUMBA 

• Taneczne pantery 

• Musical Violetta 

Okazje 

• Kolędowanie 

• Kaleidoskop 
Świąteczny 

• Dzieo mamy i taty 

Wiedza 

• Festiwal Pierogó 

• Świat roślin i 
zwierząt 

• Rycerze 

Rozwój 
osobisty 

• Umiem pomagad - 
pomagam 

• Spełniamy 
marzenia 

Lokalnośd 

• Praga widzana 
oczami dziecka 

• Interaktywna mapa 
Pragi 

• Siedlecki streetart 

Sport 

• Sportiowa 
Warszawa 

• Getto work out - 
sport dla 
aktywnych 



 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Ogólna średnia uczestników miniprojektów nie zmieniła się znacznie między kolejnymi pomiarami 

(Tabela 19). Oceny zachowania uczniów i uczennic ze Szkoły Podstawowej numer 73 uległo 

niewielkiej poprawie, jednak gimnazjalistów spadły o ok. 0,3 oceny (Tabela 20). Zaobserwowano 

jednak wzrost frekwencji wśród młodzież z Gimnazjum numer 32 i lekkie spadki, na poziomie kilku 

procent, wśród osób z pozostałych dwóch szkół (Tabela 21).  

Tabela 19 Średnia ogólna uczestników miniprojektów z SP 73, G31 i G32. 

 wartośd 

bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

SP nr 73 3,67 (N 30) 3,45 (N 38) 3,54 (N 36) 

Gimnazjum nr 31 2,35 (N 13) 2,03 (N 14) 2,26 (N 12) 

Gimnazjum nr 32 3,60 (N 22) 3,31 (N 27) 3,58 (N 26) 

 

Tabela 20 Ocena zachowania uczestników miniprojektów z SP 73, G31 i G32. 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

SP nr 73 3,77 (N 30) 3,63 (N 38) 3,81 (N 36) 

Gimnazjum nr 
31 

2,80 (N 13) 2,18 (N 14) 2,30 (N 12) 

Gimnazjum nr 
32 

4,48 (N 25) 3,73 (N 27) 4,09 (N 27) 

 

Tabela 21 Frekwencja uczestników miniprojektów z SP 73, G31 i G32. 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

SP nr 73 92,02 (N 45) 87,41 (N 51) 87,90 (N 49) 

Gimnazjum nr 
31 

70,09 (N 11) 70,20 (N 13) 67,55 (N 14) 

Gimnazjum nr 
32 

79,43 (N 14) 84,59 (N 27) 82,18 (N 27) 

 

Analiza liczby godzin nieusprawiedliwionych wykazała, że – zgodnie ze wszystkimi wcześniejszymi 

danymi – uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej numer 73 osiągają najniższy ich poziom. Oznacza 

to, że najmniej wagarują. Co więcej – ich poziom zmniejszył się jeszcze o połowę. W Gimnazjum 

numer 31 także zaobserwowano niemal 100 godzinowy spadek między skrajnymi pomiarami. Jedynie 

w Gimnazjum numer 32 odnotowano wzrost godzin „wagarowych” o ok. 20 godzin. 



 

 

Rysunek 37 Średnia frekwencja gimnazjalistów uczestniczących w miniprojektach SP 73 (Nwb = 25, Np1 = 29, Np2 = 27), 
G31 (Nwb = 11, Np1 = 12, Np2 = 14), G32 (Nwb = 12, Np1 = 20, Np2 = 20). 

 

 

 

Podsumowanie miniprojektów 

 Widad znaczący spadek godzin nieusprawiedliwionych wśród młodzieży z Gimnazjum numer 

31 oraz dzieci z SP 73, co jest pozytywną tendencją. 



 

 

 Widad także nieznaczny wzrost godzin nieusprawiedliwionych w Gimnazjum 32 – co może 

byd spowodowane dołączeniem nowych uczniów z tego gimnazjum do działao BAZY dopiero 

w ostatnim semestrze (w grupie ulicznej i klubie młodzieżowym) 

 Widad niewielki wzrost oceny z zachowania u uczniów podstawówki – to pozytywny wynik, 

zważywszy, że w miniprojekty są angażowani uczniowie z SP 73 o dużych trudnościach 

szkolnych i z zachowaniem 

 Miniprojekty są działaniem, w którym obserwuje się wiele pozytywnych zmian 

 Wydaje się, że wywiady, które pozwalały na kontakt z uczestnikami grup miniprojektowych 

były dobrym wskaźnikiem sprawdzenia zmian w kompetencjach społecznych i reintegracji z 

rówieśnikami. Ocena zachowania i frekwencja zależą od wielu czynników m.in. od postawy w 

stosunku do szkoły, którą nie jest łatwo zmienid. 

Kluby Młodzieżowe 

Rezultaty 

Oczekiwano wzrostu wiedzy i umiejętności do różnych sposób spędzania czasu wolnego po lekcjach, 

co wpłynie na reintegrację rówieśniczą oraz wzrostu kompetencji społecznych. Sprawdzono zatem 

frekwencję oraz ocenę zachowania uczestników Klubów. 

Statystyki 

W czasie trwania projektu działanie poszerzyło swoje kręgi – coraz więcej młodzieży przychodziło na 

spotkania Klubów (Tabela 22). Ponadto najwięcej osób uczestniczyło z Gimnazjum numer 31, dlatego 

też sprawdzono ich wyniki szkolne w zakresie oceny zachowania oraz frekwencji i liczby godzin 

nieusprawiedliwionych. 

Tabela 22 Liczba uczestników w Klubach Młodzieżowych w podziale na szkoły i pomiary. 

 Pomiar 
1 

Pomiar 
2 

pomiar 
3 

SP nr 73 1 1 3 

Gimnazjum nr 32 5 10 10 

Gimnazjum nr 31 13 15 23 

Spoza szkół 
projektu 

9 13 23 

Suma 28 39 59 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Analiza oceny zachowania w szkole pokazała, że na tle kolegów i koleżanek młodzież z Gimnazjum 

numer 31 korzystająca z oferty Klubów w zasadzie nie zmieniła swoich ocen koocowych. Dalej są to 

niskie oceny, jednak osoby nieuczestniczące w tym działaniu odznaczyli się większym spadkiem ocen 

(Rysunek 38). Frekwencja gimnazjalistów nie zmieniła się, jednak drastycznie zmalały godziny 

nieusprawiedliwione (Rysunek 39). 



 

 

Rysunek 38 Ocena zachowania uczestników Klubów Młodzieżowych z G31 (Nwb = 9, Np1 = 10, Np2 = 8) z osobami, które nie 
uczęszczały do nich (Nwb = 94, Np1 = 101, Np2 = 88). 

 

Rysunek 39 Liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród uczestników Klubów Młodzieżowych z Gimnazjum numer 31 (Nwb 
= 9, Np1 = 8, Np2 = 9). 

 

Posumowanie Klubów Młodzieżowych 

 Oceny zachowania i liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników Klubów 

Młodzieżowych z Gimnazjum numer 31 uległa poprawie. 

 Rezultat został osiągnięty. 

Zajęcia teatralne 

Rezultaty 

Oczekiwano wzrostu wiedzy i umiejętności do różnych sposób spędzania czasu wolnego po lekcjach, 

co wpłynie na reintegrację rówieśniczą oraz wzrostu kompetencji społecznych. Sprawdzono zatem 

frekwencję oraz ocenę zachowania uczestników zajęd teatralnych. 

 



 

 

Statystyki 

Na zajęcia teatralne z Gimnazjum numer 31 uczęszczała tylko 1 osoba (Tabela 23), dlatego wyłączono 

z analiz jej wyniki, sprawdzono więc jedynie uczestników z Gimnazjum numer 32.  

Tabela 23 Liczba uczestników zajęd teatralnych z danych szkół. 

 Pomiar 
1 

Pomiar 
2 

Pomiar 
3 

Gimnazjum nr 31 1 1 1 

Gimnazjum nr 32 12 13 12 

Spoza szkół 
projektu 

0 4 6 

Suma 13 17 18 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Na rysunku 40 zamieszczono ogólną średnią uczestników grupy teatralnej z Gimnazjum numer 32, a 

na rysunku 41 ich ocenę zachowania. Oceny minimalnie wzrosły podczas ostatniego semestru 

względem wartości bazowej. 

Rysunek 40 Ogólna średnia uczestników grupy teatralnej z G31 (Nwb = 9, Np1 = 13, Np2 = 12). 

 

Rysunek 41 Ocena zachowania uczestników (Nwb = 12, Np1 = 13, Np2 = 13) oraz osób nie korzystających z tego wsparcia 
(Nwb = 196, Np1 = 225, Np2 = 216) z G32. 

 

Frekwencja uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32 spadła o 8%, a godziny nieusprawiedliwione 

wzrosły o ponad 30 (Tabela 24). 



 

 

Tabela 24 Frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników zajęd teatralnych z G32. 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

Frekwencja 85,00 (N 6) 83,54 (N 13) 77,62 (N 13) 

Liczba godzin 
nieusprawiedliwionych 

29,18 (N 6) 31,85 (N 7) 60,69 (N 7) 

 

Posumowanie grupy teatralnej 

 Stosunkowo mało osób z Gimnazjum numer 32 wzięło udział w działaniu. 

 Ciężko przy tak małej próbie wyciągad wnioski, jednak lekki wzrost średniej ogólnej oraz lekki 

spadek oceny zachowania mogą świadczyd o pozytywnym wpływie uczestnictwa w zajęciach 

teatralnych. 

 Spadek frekwencji i wzrost liczby godzin nieusprawiedliwionych jest zastanawiające. 

 W świetle tych danych można jednak stwierdzid, że rezultat został osiągnięty. 

Grupa uliczna 

Rezultaty 

Rezultat zakładany to reintegracja dzieci i młodzieży z systemem szkolnym, co podniesie poziom 

frekwencji szkolnej. 

Statystyki 

W tabeli 25 znajdują się dokładne rozkłady liczbowe uczestników grup ulicznych z danych szkół. Z 

czasem coraz więcej dzieci ze szkół podstawowych zostało objęte działaniem. 

Rysunek 25 Liczbowy uczestników grup ulicznych z różnych placówek oświatowych. 

Szkoła   Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP 30 6 13 16 

G 32 5 7 8 

SP 73 0 3 6 

SP 50 3 3 3 

SP 354 1 3 3 

G 31 3 3 3 

SP 10 1 1 1 

Suma 19 33 54 

Wskaźniki edukacyjne 

Frekwencja uczestników grup była wyraźnie zróżnicowana względem szkół do jakich chodzili. Na 

Rysunku 43 zamieszczono wyniki szkolne młodzież z Gimnazjum numer 32, u których zaobserwowano 

wzrost między kolejnymi pomiarami. Wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej numer 73 nie 

wykryto różnic. Nie mniej jednak frekwencja w Gimnazjum numer 31 dramatycznie zmalała o 40%. 

Wiąże się to m.in. z zaprzestaniem uczęszczania do grupy ulicznej 3 osób, z których 2 zostały 

nieklasyfikowane (Tabela 26). Oznacza to, że wszystkie osoby z tej szkoły przestały uczęszczad na 

zajęcia.  



 

 

Rysunek 42 Frekwencja uczestników grupy ulicznej z G 32 (Nwb = 2, Np1 = 7, Np2 = 7). 

 

Tabela 26 Frekwencja uczestników grupy ulicznej z SP 73 i G31 

 wartośd 
bazowa 

pomiar 1 pomiar 2 

SP 73 86,67 (N 3) 92,33 (N 3) 84,67 (N 3) 

G31 67,00 (N 2) 61,67 (N 3) 25,67 (N 3) 

 

Podsumowanie grupy ulicznej 

 Osoby z Gimnazjum numer 31, które początkowo uczęszczały do grupy ulicznej, po 

rezygnacji, zostały nieklasyfikowane. Pokazuje to, że w tej grupie odbiorców projektu brak 

spadków wyników szkolnych to sukces. 

 W świetle powyższych stwierdzeo wzrost frekwencji uczniów i uczennic z Gimnazjum 

numer 32 oraz stały jej poziom wśród uczestników ze Szkoły Podstawowej numer 73 to 

bardzo pozytywny efekt. 

 Rezultat został osiągnięty. 

Korzystanie z bazy sportowej 

Rezultaty 

Rezultat zakładany to wzrost kondycji fizycznej uczestników działania. Aby sprawdzid, czy rezultat 

został osiągnięty zdecydowano się przeanalizowad oceny z wychowania fizycznego osób 

korzystających z bazy sportowej. 

Statystyki 

Sprawdzono statystyki działania i zaobserwowano, że ostatnim etapie projektu znacznie przybyło 

uczestników działania (Tabela 27). 

Tabela 27 Liczba osób korzystających z bazy sportowej z danych szkół. 

 pomiar 
1 

pomiar 
2 

pomiar 
3 

SP 73 18 13 22 

G31 5 8 8 



 

 

G32 11 10 18 

Spoza 
projektu 

11 14 35 

Suma 45 45 83 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Sprawdzono oceny z wychowania fizycznego osób korzystających z bazy sportowej, które uczęszczały 

do Szkoły Podstawowej numer 73, gdyż była to najliczniejsza grupa. Odnotowano wzrost oceny 

między wszystkimi pomiarami. Analiza ocen innych uczniów i uczennic wykazała ich spadek w 

pomiarze 1 oraz niewielki wzrost w ostatnim semestrze (Rysunek 45). 

Rysunek 43 Ocena z wychowania fizycznego osób korzystających (Nwb = 4, Np1 = 8, Np2 = 6) i niekorzystających (Nwb = 
111, Np1 = 175, Np2 = 155) z bazy sportowej. 

 

Posumowanie bazy sportowej 

 Niewielkie próby gimnazjalistów ograniczają wnioskowanie o wpływie działania, dlatego 

zdecydowano się na analizę ocen tylko uczniów i uczennic ze szkoły podstawowej. 

 Analiza oceny z wychowania fizycznego wykazała wzrost oceny osób korzystających ze 

wsparcia. 

 Rezultat został więc osiągnięty. 

Rozgrywki gier planszowych  
Rozgrywki gier planszowych były wydarzeniem otwartym dla wszystkich, także dla osób nieobjętych 

działaniami projektu. Mogła uczestniczyd w nich każda chętna osoba, niezależnie od wieku, chod 

nacisk położony była uczniów i uczennice szkół podstawowych i gimnazjów.  

Statystyki 

W tabeli została podana liczba uczestników w każdym z pomiarze (tabela 28) oraz z jakich szkół 

pochodziły dzieci (tabela 29).  

Tabela 28 Liczba uczestników rozgrywek gier planszowych w kolejnych trzech pomiarach. 

 Liczba 



 

 

dzieci 

Pomiar 1 53 

Pomiar 2 51 

Pomiar 3 61 

Suma 165 

 

Tabela 29 Liczba uczestników rozgrywek gier planszowych z danych szkół. 

 Pomiar 1 Pomiar 
2 

Pomiar 
3 

SP nr 73 34 33 33 

Gimnazjum nr 
31 

1 0 1 

Gimnazjum nr 
32 

5 3 8 

SP nr 50 3 6 6 

SP nr 30 3 1 0 

Inne szkoły 7 8 13 

Suma 53 51 61 

Został wyliczony procent obecności uczestników, aby wiadomo z jaką częstotliwością przychodzili za 

zajęciach (Rysunek 46). Zaliczono również ile uczestników było więcej niż raz na rozgrywkach 

(Rysunek 47). 

Rysunek 44 Obecnośd uczestników rozgrywek gier planszowych w trzech semestrach zaprezentowanych łącznie (N = 165). 

 



 

 

Rysunek 45 Liczba osób, które były obecne na rozgrywkach gier planszowych więcej niż jeden raz w ciągu trzech 
semestrów (N = 70). 

 

Posumowanie rozgrywek gier planszowych 

 Większośd dzieci pojawiła się tylko raz na rozgrywkach. 

 Byli również uczestnicy, który pojawiali się wielokrotnie. 

 Na podstawie tych danych ciężko stwierdzid czy rezultat został osiągnięty. 

  



 

 

Działania wspierające budowanie Lokalnego Systemu Wsparcia 
Działania wspierające budowanie Lokalnego Systemu Wsparcia miały na celu zwiększenie przepływu 

informacji między instytucjami. Służyły ku temu spotkania interdyscyplinarne oraz monitoring w 

postaci programu Bazy Monitorującej. 

Spotkania interdyscyplinarne  
W okresie od czerwca 2013 do grudnia 2014 roku odbyło się w sumie 37 spotkao. Poniżej 

zaprezentowane zostały informacje dotyczących dwóch ostatnich semestrów funkcjonowania 

projektu BAZA. 

Szkoła podstawowa nr 73 

Semestr letni 2013/2014 

 Odbyło się 6 spotkao interdyscyplinarnych 

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 4 nauczycieli ze szkoły; 

- 12 osób z organizacji biorących udział w projekcie BAZA; 

- 1 osoba z PPP nr 5. 

 Na spotkaniach omawiano przypadki poszczególnych uczniów i podopiecznych placówek 

wsparcia dziennego. W sumie w opisywanym półroczu sytuacja  48 uczniów została 

przynajmniej raz omówiona na spotkaniach interdyscyplinarnych (Główne wskazania: 

zaangażowanie w miniprojekt, w świetlicę, zwiększenie współpracy pomiędzy szkołą a daną 

PWD , w przypadku konkretnych uczniów, skierowanie na terapię pedagogiczną,  pomoc w 

trudnej sytuacji rodzinnej).  

Semestr zimowy 2014/2015 

 Odbyły się 4 spotkania  interdyscyplinarne 

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 2 nauczycieli ze szkoły 

- Przedstawiciele 7 organizacji biorących udział w projekcie BAZA 

- 1 osoba z OPS Praga-Północ 

 Na spotkaniach omawiano przypadki poszczególnych uczniów i podopiecznych placówek 

wsparcia dziennego. W sumie w opisywanym półroczu sytuacja 32 uczniów została 

przynajmniej raz omówiona na spotkaniach interdyscyplinarnych. (główne wskazania: 

zwiększenie współpracy pomiędzy szkołą a daną PWD , wymiana informacji pomiędzy szkołą 

a PWD na temat konkretnych uczniów, pomoc w trudnej sytuacji rodzinnej, ustalenie 

współpracy pomiędzy szkołą a PWD odnośnie odrabiania lekcji, zbieranie informacji o sytuacji 

szkolnej dziecka szczególnie w okresie wystawiania ocen, ustalanie sposobów pomocy dla 

dzieci z zagrożeniami).  

Gimnazjum numer 31  

Semestr letni 2013/2014 

 W tym półroczu w szkole odbyły się tylko 2 spotkania – jedno w styczniu, a jedno w czerwcu 

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 4 osoby ze strony szkoły (nauczyciele, dyrektor) 



 

 

- 9 osób z organizacji z BAZY 

- 1 osoba z PPP nr 5 

 Na spotkaniu styczniowym omówiono sytuację 9 uczniów szkoły (główne wskazania: pomoc 

w lekcjach, nawiązanie kontaktu pomiędzy wychowawcą w szkole a wychowawcą w świetlicy, 

omówienie i wypracowanie planu działania dotyczącego trudnej sytuacji rodzinnej, 

zaangażowanie w działania w PWD).  

 Na spotkaniu czerwcowym omówiono zasady dalszej współpracy pomiędzy szkołą a 

organizacjami projektu BAZA 

Semestr zimowy 2014/2015 

 W tym półroczu w szkole odbyły się tylko 2 spotkania – jedno we wrześniu, a jedno w 

listopadzie 

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 6 osoby ze strony szkoły (nauczyciele, dyrektor) 

- 9 osób z organizacji z BAZY 

 Na spotkaniu w listopadzie omówiono sytuację 7  uczniów szkoły (główne wskazania: pomoc 

w lekcjach, nawiązanie kontaktu pomiędzy wychowawcą w szkole a wychowawcą w świetlicy, 

omówienie sytuacji szkolnej wybranych uczniów, zebranie informacji o zagrożeniach, 

ustalenie zasad pomocy dla dzieci z zagrożeniami).  

 Na spotkaniu we wrześniu rozmawiano na temat dalszej  współpracy pomiędzy szkołą a 

organizacjami projektu BAZA, również w kontekście spotkao interdyscyplinarnych i 

warsztatów.  

Gimnazjum numer 32  

Semestr letni 2013/2014 

 Odbyły się 4 spotkania interdyscyplinarne  

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 8 nauczycieli 

- 15 osób z organizacji z BAZY 

- 1 osoba z PPP nr 5 

 Na spotkaniach przynajmniej raz omówiono sytuację 34 uczniów. (główne wskazania: 

wzmacnianie dobrych zachowao w szkole i świetlicy, konsultacje indywidualne po 

warsztatach, skierowanie dziecka do Klubu Gimnazjalisty, skierowanie na konsultacje 

psychologiczne, skierowanie na korepetycje w PWD, skierowanie rodziców na warsztaty dla 

rodziców) 

Semestr zimowy 2014/2015 

 Odbyło się 5 spotkao interdyscyplinarnych 

 W spotkaniach w sumie wzięło udział: 

- 9 nauczycieli 

- Przedstawiciele 7 organizacji z BAZY 

- 1 osoba z OPS Praga-Północ 

 Na spotkaniach przynajmniej raz omówiono sytuację 41 uczniów. (główne wskazania: 

wzmacnianie dobrych zachowao w szkole i świetlicy, skierowanie na konsultacje 

psychologiczne, skierowanie na korepetycje w PWD, skierowanie na terapię rodzinną, 



 

 

informowanie o sytuacji szkolnej, wymiana informacji miedzy PWD a szkołą, ustalanie 

strategii pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej, skierowanie do grupy projektowej,  

skierowanie na konsultacje indywidualne, informowanie o zagrożeniach i ustalanie planu 

pomocy dla dzieci z zagrożeniami).  

Szkoła Podstawowa nr 354 

Semestr letni 2013/2014 

 Jedno spotkanie w szkole.  

 2 nauczycielki i 4 osoby z BAZY 

 Omówiono sytuację 9 uczniów (główne wskazania: skierowanie na konsultacje 

psychologiczne, skierowanie rodziców na warsztaty, skierowanie do świetlicy, kontynuacja 

działao podjętych przez grupę uliczną,  konsultacje indywidualne z pedagogiem,) 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

Semestr letni 2013/2014 

 7 osób ze strony BAZY 

 4 osoby ze strony OPS 

 Na spotkaniu omówiono współpracę pomiędzy OPS a projektem BAZA, również w kwestii 

spotkao interdyscyplinarnych.  

W ciągu kolejnych semestrów omówiono sytuację ok. 250 dzieci (Tabela 30).  

Tabela 30 Liczba osób omówionych na spotkaniach interdyscyplinarnych na przestrzeni trzech semestrów. 

Miejsce 

spotkania 

Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP 73 bd 48 32 

G 31 bd 7 9 

G32 bd 34 41 

Inne spotkania - 9 - 

Suma 68 98 82 

 

Posumowanie spotkao interdyscyplinarnych 

 Omówiono sytuację ok. 250 dzieci i młodzieży z trzech szkół projektu. 

 Liczba uczestników spotkao świadczy również o zaangażowaniu wykonawców projektu oraz 

pracowników instytucji wspierających rodziny. 

 Można stwierdzid, że spotkania znacznie przyczyniły się do Budowania Lokalnego Systemu 

Wsparcia, czyli rezultat został osiągnięty. 



 

 

Rekomendacje do kolejnego wsparcia 

Statystyki rekomendacji do kolejnego wsparcia 

Kiedy weźmiemy pod uwagę liczbę dzieci i młodzieży rekomendowanych do kolejnego wsparcia 

wpisanych w Bazę Monitorującą widzimy, że liczby różnią się od podanych w części dotyczącej 

spotkao interdyscyplinarnych (Tabela 31). Rekomendowanych osób do kolejnego wsparcia jest mniej. 

Skąd wynikają te różnice? 

Z braku użytkowania tej funkcji Bazy Monitorującej. Oznacza to, że jej wykonawcy projektu nie 

korzystają z form powiadamiania innych o potrzebach wspierania kolejnych dzieci. Ponadto, 82 

przypadków zostało zgłoszone przez pracownika Stowarzyszenia Q Zmianom. To jest  73% wszystkich 

osób rekomendowanych do dalszego wsparcia. Inne organizacje zgłosiły 5% uczestników projektu, a 

kolejne 22% to braki danych (Tabela 32). 

W tym kontekście widad wyraźnie, że z tej funkcji skorzystała tylko jedna organizacja. Można zatem 

sądzid, że do informowania się o osobach potrzebujących wsparcia służą inne, szybsze metody np. 

mail. Pytanie jak się rodzi to o przestrzeganie ochrony danych osobowych. 

Tabela 31 Liczba wpisanych rekomendacji do dalszego wsparcia przez organizacje pozarządowe. 

NGO Liczba Procent 

Q Zmianom 82 73% 

SOD 4 4% 

KARAN 1 1% 

Brak 
danych 

25 22% 

 

Tabela 32 Liczba i procent dzieci rekomendowanych do następnego wsparcia w Bazie Monitorującej ( N = 112). 

 Liczba dzieci Procent 

SP 73 69 62% 

SP 354 8 7% 

G31 3 3% 

G32 29 26% 

Spoza szkół 
projektu 

3 3% 

Suma 112 100% 

Jeżeli spojrzymy na rodzaj rekomendowanego wsparcia (Tabela 33) widzimy, że były to konsultacje 

psychologiczne – aż 27% wszystkich wskazao. Równie ważnym działaniem są miniprojekty – 25% 

rekomendacji polegało na zaangażowaniu dziecka w ich realizację. Rozwiązania pokrywają się z tymi 

proponowanymi podczas spotkao interdyscyplinarnych. 

Tabela 33 Liczbowy rozkład rodzajów rekomendowanego wsparcia (Nrekomendacji = 118). 

Wsparcie   Liczba 

Konsultacja psychologiczne 32 

Miniprojekty 29 



 

 

Terapia pedagogiczna lub 
logopedyczna 

17 

Świetlica 16 

Socjoterapia 15 

Wsparcie w nauce 9 

Suma 118 

 

Kolejne wyniki (Tabela 34) pokazują na ile potrzebne jest oddziaływanie kompleksowe. Jak widzimy 

zwykle jest to jedno wsparcie lub dwa. Jednak duża liczba braków danych nie pozwala na ostateczne 

oszacowanie jak bardzo kompleksowego wsparcia potrzebują dzieci i młodzież z terenu Pragi Północ. 

Tabela 34 Liczbowy rozkład rekomendowanego wsparcia (N = 115). 

 Liczba 

1 rodzaj 
wsparcia 

41 

2 rodzaje 
wsparcia 

28 

3 rodzaje 
wsparcia 

7 

Brak danych 37 

 

Podsumowanie rekomendacji do kolejnego wsparcia 

 Dane dotyczące formy dalszego wsparcia są niejako analizą potrzeb dla kolejnych 

konsorcjów. 

 Konsultacje indywidualne oraz miniprojekty to dwa różne, ale najczęściej proponowane 

działania dla osób rekomendowanych do dalszego wsparcia. Jedno przebiega w formie 

kontaktu intymnego, drugie to działanie grupowe. Zmagają się zatem z problemami tj. 

zaburzenia emocjonalne, problemy z agresją, problemy psychiczne, depresja itd. Drugą 

stroną medalu jest izolacja, brak umiejętności pracy w grupie, brak akceptacji ze strony grupy 

i tutaj odpowiedzią jest realizowanie wspólnego miniprojektu. 

 Zaobserwowano niskie użycie Bazy Monitorującej do bieżącego informowania się o dzieciach 

potrzebujących wsparcia. Służą do tego inne, szybsze metody. 

 Korzystanie z maila jako środka informowania o potrzebie dalszego wsparcia dotyka 

problemu ochrony danych osobowych uczestników projektu. 

  



 

 

Działania dla odbiorców pośrednich 

Konsultacje indywidualne 

Rezultaty 

Oczekiwano wzrostu kompetencji społecznych wśród dzieci i młodzieży oraz wzrostu umiejętności 

wychowawcze rodziców. 

Statystyki 

Z czasem trwania projektu zwiększył się obszar działania (Tabela 35). Najczęstszym uczestnikiem 

działania były dzieci, które uczęszczały do placówek nieobjętych projektem oraz ich rodzice. Drugą co 

do wielkości grupą były osoby ze Szkoły Podstawowej numer 73 wraz ze swoimi opiekunami. Na 

rysunku 48 zamieszczono dane dotyczące charakteru spotkao, z których wynika, że konsultacje w 

największym stopniu były raczej jednorazowym spotkaniem (81 konsultacji). Jednak ponad 134 

konsultacji to przynajmniej dwie wizyty. 

Tabela 35 Liczbowy rozkład uczestników konsultacji indywidulanych. 

 Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP 73 20 28 37 

Gimnazjum nr 31 5 12 17 

Gimnazjum nr 32 12 14 13 

SP 354 2 3 3 

Spoza szkół 
projektu 

25 63 92 

Suma 64 120 162 

Rysunek 46 Liczba konsultacji udzielonych w trzech pomiarach.  

 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Ponieważ uczniowie i uczennice ze Szkoły Podstawowej numer 73 uczestniczyli najliczniej ze 

wszystkich szkół projektu w konsultacjach indywidualnych sprawdzono również ich wskaźniki 

edukacyjne. Okazało się, że ocena zachowania wzrosła o 0,33 oceny (Rysunek 47). 



 

 

Rysunek 47 Ocena zachowania dzieci z SP 73, których rodzice uczestniczyli w konsultacjach indywidualnych. 

 

Podsumowanie konsultacji indywidualnych 

 Konsultacje indywidualne, to jedno z najliczniejszych, otwartych działao. Należałoby je 

kontynuowad w kolejnych edycjach projektu. 

 Trudno oszacowad wpływ tego działania na wyniki szkolne, gdyż najwięcej osób przybyło w 

ostatnim pomiarze, z którego dane edukacyjne nie zostały pobrane. 

 Wzrost zachowania grupy dzieci, która w największym stopniu (ze szkół projektu) 

uczestniczyła w konsultacjach to bardzo pozytywna tendencja. 

Warsztaty dla rodziców 

Rezultaty 

Oczekiwano wzrostu kompetencji wychowawczych u rodziców/opiekunów i osób pracujących na 

rzecz dzieci i rodziny. 

Dodatkowo sprawdzono wskaźniki edukacyjne dzieci rodziców, którzy uczestniczyli w warsztatach. 

Nie jest to wielka próba, jednak analizy te można potraktowad bardziej jako dane jakościowe niż 

ilościowe. 

Statystyki 

W warsztatach najwięcej rodziców miało swoje dzieci w placówkach nieuczestniczących w projekcie 

BAZA (Tabela 36).  

Tabela 36 Liczbowy rozkład rodziców uczestniczących w warsztatach wychowawczych. 

 Pomiar 
1 

Pomiar 
2 

pomiar 
3 

SP nr 73 4 7 10 

Gimnazjum nr 
31 

5 6 6 

Gimnazjum nr 
32 

4 6 10 

Spoza szkół 
projektu  

5 24 40 

Suma 28 43 66 



 

 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Wzięto pod uwagę jedynie dzieci uczęszczające do szkół projektu, gdyż ich dane były pełne, chod jak 

widad również nie są to wielkie próby. Nie mniej pokazują, że średnie ocen wzrosły wśród uczniów i 

uczennic Szkoły Podstawowej i Gimnazjum numer 31 (Rysunek 48). Ponadto zachowanie dzieci z 

drugiego etapu edukacyjnego poprawiło się (Rysunek 49) a frekwencja gimnazjalistów wzrosła 

(Rysunek 50). 

Rysunek 48 Średnia ogólna dzieci z SP (Nwb = 2, Np1 = 4, Np2 = 3) oraz młodzieży z G31(Nwb = 5, Np1 = 6, Np2 = 3), których 
rodzice uczestniczyli w warsztatach wychowawczych. 

 

Rysunek 49  Ocena zachowania dzieci z SP 73 (Nwb = 2, Np1 = 4, Np2 = 3), których rodzice uczestniczyli w warsztatach 
wychowawczych. 

 



 

 

Rysunek 50 Frekwencja młodzieży z G31 (Nwb = 3, Np1 = 5, Np2 = 6), których rodzice uczestniczyli w warsztatach 
wychowawczych. 

 

Rezultaty miękkie 

Ponadto rodzice obecni na warsztatach wypełnili krotką ankietę, w której oceniali metody 

zaprezentowane na zajęciach oraz jak bardzo wzrosły/ spadły ich umiejętności wychowawcze. 

Zaznaczali swoje zdanie na skali 5-punktowej, gdzie 1 oznaczało mało przydatne metody/ moje 

umiejętności bardzo spadły, a 5 – bardzo przydatne metody/ moje umiejętności bardzo wzrosły. 

Rysunek  51 przedstawia wyniki ewaluacji warsztatów, które odbyły się w Armii Zbawienia. 

Rysunek 51 Ocena użyteczności metod zaprezentowanych na warsztatach oraz ocena wzrostu umiejętności 
wychowawczych rodziców biorących udział w warsztatach w Armii Zbawienia (N = 6). 

 

Ponadto proszono rodziców o uzupełnienie niedokooczonych zdao, aby móc poznad lepiej ich 

wrażenia. Oto niektóre z nich: 

 Ważne było dla mnie: „Jak reagowad w trudnych sytuacjach konfliktowych”, „jak 

rozpoznawad emocje dziecka”, „zwrócenie uwagi na potrzeby dziecka”; 

 Było dla mnie nowe: „zrozumienie różnych powodów złego zachowania dziecka”, „sposoby 

radzenia sobie ze swoimi emocjami”, „jak stawiad granice”; 



 

 

 W przyszłości będę: „więcej uwagi i zaangażowania”, „stosowad odpowiednie granice”, „będę 

proponowad im pewne rzeczy do wyboru, aby same mogły o czymś decydowad”.  

Podsumowanie warsztatów dla rodziców 

 Małe próby ograniczają wnioskowanie z uzyskanych danych, pomimo to, analizy wyników 

edukacyjnych są bardzo pozytywne. 

 Małe zmiany w średnich ogólnych dzieci rodziców, którzy uczestniczyli w warsztatach mogą 

byd spowodowane dużymi zaległościami uczniów i uczennic. 

 Zmiana frekwencji gimnazjalistów jest jednak bardzo duża (30%) i jest to niezwykle 

pozytywny efekt. 

 Polepszenie oceny z zachowania wśród uczniów i uczennic Szkół Podstawowych numer 73 

również jest dużym sukcesem. 

 Ewaluacja miękka pokazała również zmianę w nastawieniu rodziców względem swoich 

dzieci. 

 Rezultat został osiągnięty. 

Grupa wsparcia dla rodziców 

Rezultaty  

Oczekiwano wzrostu kompetencji wychowawczych u rodziców. 

Dodatkowo sprawdzono wskaźniki edukacyjne dzieci rodziców, którzy uczestniczyli w grupie 

wsparcia. Nie jest to wielka próba, jednak analizy te można potraktowad bardziej jako dane 

jakościowe niż ilościowe. 

Statystyki 

Sprawdzono jak działanie rozwijało się w ciągu trzech semestrów. Z tabeli 37 można wnioskowad, że 
grupy wsparcia rozwijały się dośd powoli.  

Tabela 37 Liczbowy rozkład uczestników grupy wsparcia w podziale na placówki, do których uczęszczały ich dzieci. 

Szkoły Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 

SP nr 73 1 5 10 

Gimnazjum nr 
31 

2 13 13 

Gimnazjum nr 
32 

1 3 4 

Spoza szkoły 8 13 22 

Suma 12 34 49 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Przeanalizowano wskaźniki edukacyjne uczniów i uczennic, których rodzice uczestniczyli w grupie 

wsparcia. Odnotowano wzrost frekwencja (Rysunek 52) oraz spadek liczby godzin 

nieusprawiedliwionych (Rysunek 53). Zachowanie dzieci jednak spadło z 3,61 (wartośd bazowa) na 

3,09 (pomiar 2). 



 

 

Rysunek 52Frekwencja uczniów i uczennic z G31, których rodzice uczestniczyli w grupie wsparcia (Nwb = 8; Np.1 = 13; Np.2 
= 12). 

 

Rysunek 53 Liczba godzin nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic, których rodzice uczestniczyli w grupie 
wsparcia (Nwb =6 ; Np.1 = 10; Np.2 = 10). 

 

Posumowanie grupy wsparcia 

 Wzrost frekwencji i spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych młodzieży z Gimnazjum 

numer 31, których rodzice uczęszczali na grupę wsparcia jest bardzo pozytywnym efektem. 

 Działania dla rodziców spotkały się z największym oporem odbiorców – same liczby 

uczestników są bardzo niskie. 

 Z jeden strony wyniki edukacyjne są zadowalające, jednak małe próby ograniczają możliwości 

wydania jednoznacznej opinii czy rezultat został osiągnięty. 

  



 

 

Posumowanie działao projektu BAZA 
Ewaluacja projektu BAZA przynosi ambiwalentne uczucia. 

Z jednej strony zaobserwowane zostały nieoczekiwane efekty pracy. Między innymi analizując wyniki 

szkolne dzieci, których rodzice uczestniczyli w warsztatach, czy grupy wsparcia. Polepszenie wyników 

edukacyjnych ich dzieci graniczyło z niemożliwością. Jednak pojawiły się konkretne dane, które 

świadczą o ich poprawie. 

Z drugiej strony zaskakuje niski wpływ udziału w grupach miniprojektowych na wyniki szkolne. Z 

poprzedniego raportu wynikało, że to jest działania, które najmocniej wpływa na sukcesy edukacyjne. 

Pomimo bardzo ciekawych wywiadów zrealizowanych z uczestnikami z poprzednich semestrów 

analizy nie wykazały wielkich zmian.  

Byd może jest to związane również z brakiem danych osób spoza szkół projektu – duża częśd z 

odbiorców projektu po prostu nie posiadała ocen, które moznaby analizowad. W takiej stytuacji 

trudno o całościowy obraz ewaluacji poszczególnych działao. 

Wyniki zaprezentowane wyżej nieuchronnie zarysowują dyskusję o zasadności ewaluacji projektów 

społecznych korzystając z ocen szkolnych jako podstawowy wskaźnik zmiany. 

Często nawet zakładanie wzrostu ocen nie jest adekwatne do sytuacji. Przykładem są grupy uliczne, 

których wyniki pokazały jak brak działania przysparza degradację, która nie jest zauważana w trakcie 

pracy. Należałoby przewartościowad założenia ewaluacji i dostosowad ją bardziej do warunków 

panujących na Pradze Północ tak, aby pokazywały rzetelniej wkład pracy, który – jak jednoznacznie 

pokazuje projekt – jest ogromny. Każde działanie poszerzyło swoją skalę. Pomimo tego oceny 

szkolne nie jest łatwo zmienid m.in. ze względu na wieloletnie deficyty uczestników projektu. 

Nie mniej efekty są widoczne. Szczególnie w ewaluacji miękkiej np. warsztatów wspierających 

uczenie się, kiedy struktura motywacji zdecydowanie zmieniła się na bardziej wewnętrzną, a 

uczestnicy zaczęli postrzegad czynniki pomagające/ przeszkadzające uczeniu się jako bardziej zależne 

od nich. 

Należy też wspomnied, że potrzebny jest czas na zmiany. Półtora roku to niezwykle mało na wielkie 

zmiany. Jednak widad ich pierwsze jaskółki. 

Niezwykle ciekawe efekty przyniosły analizy korepetycji ogólnych, które w pierwszym raporcie 

okazywały się byd najmniej doinwestowane. Okazuje się, że większośd dzieci otrzymała długofalowe 

wsparcie, które zaowocowało. Podobnie w przypadku korepetycji specjalistycznych. Im więcej pracy 

indywidualnej, tym lepsze efekty. 

Równie interesujące było analizowanie spotkao interdyscyplinarnych i rekomendacji do kolejnego 

wsparcia. Działania pierwszej potrzeby to: konsultacje indywidualne, miniprojekty, terapia 

pedagogiczna i/lub logopedyczna a także wsparcie w nauce. 

Wydaje się, że projekt spełnił swoje zadanie – był pilotażem. Zarysowały się obszary pracy 

wymagające dalszego wsparcia. przemyślenia m.in. wymaga wymiana informacji o uczestnikach 

projektu oraz dopracowanie ewaluacji poszczególnych działao. Ale i ukazały się mocne strony – 

wszystkie te działania, które miały wpływ na lepsze wyniki edukacyjne swoich podopiecznych.  


