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Idea projektu Uczyć się, ale z Pasją! 
 
Głównym celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i kompetencji naukowych młodzieży 
gimnazjalnej w Warszawie. Cele szczegółowe projektu to: 

 rozwijanie myślenia analitycznego i logicznego, 

 zwiększanie umiejętności zadawania pytań i argumentowania,  

 zwiększanie umiejętności wyszukiwania informacji, 

 rozwój myślenia twórczego wśród młodzieży, 

 rozwój kompetencji społecznych młodzieży, 

 zwiększenie umiejętności nauczycieli do stymulowania młodzieży do rozwijania zainteresowań 
naukowych. 

Powyższe cele podczas pierwszej edycji projektu w 2014 roku zostały osiągnięte dzięki przeprowadzeniu 
komplementarnych, różnorodnych w swej formie działań edukacyjnych, skierowanych do społeczności 
Gimnazjum nr 15 w Warszawie – uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej. Uczestnicy projektu 
zostali aktywnie zaangażowani w działania, które stymulowały ich ciekawość poznawczą, mobilizowały 
do samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia miniprojektu poszerzającego kompetencje i 
zainteresowania naukowe, a ponadto stworzyły możliwość zetknięcia się z zaproszonymi do projektu 
ekspertami – pasjonatami, którzy inspirowali młodzież swoją postawą i przekazywaną wiedzą. 
 
Działania projektu realizowane były w ścisłej współpracy z radą pedagogiczną i dyrekcją Gimnazjum nr 
15 w idei dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między trenerami a nauczycielami, dzięki czemu idea 
projektu ma szansę na kontynuację w szkole już bez udziału Stowarzyszenia.  
 
Działania w ramach projektu: 

 Działania przygotowawcze i promocyjne 
 Stworzenie i aktualizacja podstrony „Uczyć się, ale z Pasją!”  
 Warsztaty dla uczniów „Uczyć się z pasją!” 
 Szkolenie dla kadry pedagogicznej „Uczyć z pasją!” 
 Organizacja „Tygodnia ciekawości” i zajęć miniprojektowych 
 Cykl wykładów „Bitwa na pytania” 
 Ewaluacja i zakończenie projektu 

 
Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów jakościowych: 

1. Wzrost umiejętności myślenia analitycznego i logicznego, 

2. Wzrost umiejętności zadawania pytań i argumentowania,  

3. Wzrost umiejętności wyciągania wniosków z podanych danych, 

4. Wzrost umiejętności wyszukiwania informacji, 

5. Rozwój twórczości wśród młodzieży, 

6. Wzrost kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży, 

7. Wzrost umiejętności nauczycieli do stymulowania młodzieży do rozwijania zainteresowań 
naukowych. 

 
Plan ewaluacji 
Ewaluacji podlegały warsztaty dla uczniów, szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz pozalekcyjne zajęcia 
miniprojektowe, w których wzięły udział chętni uczniowie i uczennice, uczestniczący wcześniej  
w warsztatach. Opracowano narzędzia pozwalające na ewaluację tych działań w formie anonimowych 
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ankiet Pre-test i Post-test dla uczestników warsztatów dla uczniów (wzory ankiet znajdują się w 
załącznikach 1. i 2. do raportu z ewaluacji projektu), anonimowych ankiet dla uczestników szkolenia dla 
kadry pedagogicznej (załącznik 3.) oraz anonimowych ankiet dla uczestników zajęć miniprojektowych 
(załącznik 4.). 
 
Dodatkowo na osiągnięcie wymienionych powyższej jakościowych rezultatów projektu miały wpływ 
działania niepoddane osobnej ewaluacji, takie jak platforma e-learningowa, którą trenerzy 
wykorzystywali prowadząc warsztaty, lekcje ciekawości prowadzone przez nauczycieli podczas „Tygodnia 
ciekawości” oraz spotkania podsumowujące pracę młodzieży nad miniprojektami z udziałem 
zaproszonych ekspertów (cykl „Bitwy na pytania”).  
 
Przedstawione poniżej dane potwierdzające osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu zostały 
opracowane na podstawie wyników zebranych w 131 ankietach pre i 134 ankietach post wypełnionych 
przez uczestników warsztatów dla uczniów „Uczyć się z pasją!” (całkowita liczba uczestników 
warsztatów: 159), 8 ankietach ewaluujących szkolenie „Uczyć z pasją!” (całkowita liczba uczestników 
szkolenia: 11) oraz 28 ankietach ewaluujących zajęcia miniprojektowe (całkowita liczba uczestników 
zajęć: 35). 

 
 
Rezultat 1. Wzrost umiejętności myślenia analitycznego i logicznego, Rezultat 3. Wzrost umiejętności 
wyciągania wniosków z podanych danych oraz Rezultat 4. Wzrost umiejętności wyszukiwania 
informacji 

Trenerzy, prowadząc warsztaty z młodzieżą, kładli nacisk na samodzielność uczestników w analizowaniu 
doświadczenia z ćwiczeń, w których brali udział. Dzięki temu uczestnicy rozwinęli umiejętność myślenia 
analitycznego i logicznego. Natomiast podczas przygotowywania miniprojektów, uczniowie i uczennice 
rozwinęli umiejętności sprawnego wyszukiwania i selekcji informacji potrzebnych do przeprowadzenia 
zaplanowanego przez siebie działania, a także umiejętność wyciągania wniosków z tak zebranych 
danych. Realizacja przygotowanych w ten sposób miniprojektów zakończyła się sukcesem – powstały w 
sumie 3 miniprojekty w pełni zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone przez grupy młodzieży. 
Spośród gimnazjalistów pracujących nad miniprojektami 93% uważa, że cel ich miniprojektu został 
zrealizowany. Te wyniki potwierdzają osiągnięcie rezultatów 3. i 4. 

 

Rezultat 2. Wzrost umiejętności zadawania pytań i argumentowania 

Wzrost umiejętności uczniów i uczennic w zakresie zadawania pytań i argumentowania można było 
zaobserwować już po ich udziale w warsztatach, podczas których trenowali myślenie pytajne. Kluczowa 
dla myślenia pytajnego jest umiejętność formułowania pytań otwartych, a szczególnie pytań 
spekulatywnych/ hipotetycznych (typu „Co jeśli...?”, „Co będzie dalej?”, „Co się stanie, gdy...?”, „Dokąd 
zmierza...?”) oraz pytań genetycznych i pytań o cel (typu „Dlaczego?”, „Czemu?”, „Po co?”). Ćwiczeniem, 
które trenuje tą zdolność jest na przykład układanie jak największej ilości pytań do przedstawionego 
obrazu – uczestnicy warsztatów wzięli w nim udział i podobne zadanie mieli do wypełnienia w ankietach 
Pre test (Pytanie 7.) i Post test (Pytanie 6.). 

Jak przedstawiono na Wykresie 1. przed warsztatami 59% uczniów potrafiło sformułować dwa lub więcej 
oryginalne pytania otwarte, natomiast po warsztatach ich liczba wzrosła do 68%. Zmniejszyła się przy 
tym liczba osób, które nie sformułowały ani jednego pytania otwartego (z 26%  do 19%). 

 

 



 

 

 
Projekt „Uwaga, tu Praga!” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Biura Edukacji m. st. Warszawy.  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1 Odpowiedzi uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 15 w zadaniu sprawdzającym ich umiejętność 

formułowania pytań, wypełnianym przed (Pre test) i po udziale w warsztatach (Post test). 
 

Wyniki te wskazują na wzrost umiejętności formułowania pytań otwartych wśród uczestników. Do 
dalszego rozwoju tej umiejętności oraz zdolności argumentowania przyczynił się udział młodzieży w 
spotkaniach „Bitwa na pytania”, podczas których aktywnie brali udział w dyskusjach z ekspertami. 

Jednak pytania otwarte, które formułowali uczniowie i uczennice, nawet po warsztatach rzadko 
wykraczały poza pytania faktograficzne (np. „Co one robią?”, „Gdzie znajduje się ten pokój?”, „Jakiego 
koloru jest sukienka dziewczyny?”). Zdolność zadawania bardziej niestandardowych i rozwijających pytań 
spekulatywnych zwiększyła się w niewielkim stopniu (liczba osób, które podały więcej niż 1 pytanie 
wzrosła z 12% do 21%), podobnie w przypadku pytań genetycznych i pytań o cel (liczba osób, które nie 
podały ani jednego pytania spadła z 65% do 57%; Wykres 1.). Widać stąd potrzebę dalszego 
stymulowania rozwoju myślenia pytajnego u młodzieży, która wzięła udział w projekcie. 
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Rezultat 5. Rozwój twórczości wśród młodzieży 

Dzięki warsztatom „Uczyć się z Pasją!” oraz szkoleniu „Uczyć z Pasją!”, prowadzonym z wykorzystaniem 
elementów treningu twórczości, młodzież rozwinęła umiejętność myślenia twórczego. Osiągnięcie tego 
rezultatu potwierdzają wyniki ankiet Pre i Post, ewaluujących warsztaty. Zdolność do zaangażowania 
myślenia twórczego w rozwiązywanie problemu sprawdzano w zadaniu wymagającym wymyślenia jak 
największej ilości oryginalnych zastosowań przedmiotów codziennego użytku (Pytanie 6. w ankiecie Pre 
test; Pytanie 5. w ankiecie Post test). Przed zajęciami zadanie tego typu udało się z sukcesem wykonać 
60% gimnazjalistom. Po warsztatach podobnie skonstruowane zadanie wykonało już 78% 
ankietowanych, którzy wymyślili 2 lub więcej (nawet 14) twórczych zastosowań podanego przedmiotu 
(Wykres 2.). 

 

Wykres 2 Odpowiedzi uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 15 w zadaniu wymagającym myślenia twórczego, 

wypełnianym przed (Pre test) i po udziale w warsztatach (Post test). 

 

 
Rezultat 6. Wzrost kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży 

Prowadząc warsztaty i zajęcia pozalekcyjne, trenerzy Stowarzyszenia zadbali o integrację grup  
i rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych młodzieży, przede wszystkim umiejętności 
współpracy i otwartej komunikacji. Na wzrost kompetencji uczestników w tym zakresie, a tym samym 
osiągnięcie rezultatu 6., wskazują ich wypowiedzi w ankietach ewaluacyjnych: ze stwierdzeniem, że 
podczas miniprojektów „Członkowie grupy pomagali sobie nawzajem” zgodziło się 82% uczniów 
(zsumowane odpowiedzi „całkowicie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”), a 75% gimnazjalistów uważa, 
że dzięki miniprojektowi bardziej zintegrowali się w klasie (Tabela 1.).  

 

Uważam, że cel 
mini projektu 
został 
zrealizowany 

Mogłam/ 
mogłem 
realizować 
swoje pomysły 

Członkowie 
grupy 
pomagali 
sobie 
nawzajem 

W grupie 
dobrze mi 
się 
pracowało 

Czuję, że dzięki 
mini projektowi 
bardziej się 
zintegrowaliśmy 
jako klasa 

całkowicie się 
zgadzam 57% 43% 50% 54% 29% 

raczej się 36% 29% 32% 43% 46% 
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zgadzam 

częściowo się 
zgadzam 7% 25% 11% 4% 14% 

raczej się nie 
zgadzam 0% 4% 4% 0% 7% 

całkowicie się 
nie zgadzam 0% 0% 4% 0% 4% 

Tabela 1 Odpowiedzi uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 15 w ankiecie ewaluującej zajęcia miniprojektowe. 
 

Co więcej, spośród uczestników zajęć miniprojektowych 54% całkowicie, a 43% raczej się zgadza z tym, 
że w grupie dobrze się im pracowało. Na dobrą atmosferę i wartość ćwiczeń integracyjnych gimnazjaliści 
zwracali uwagę już w trakcie warsztatów. Jak wynika z ewaluacji przeprowadzonej przez trenerów 
pomiędzy kolejnymi spotkaniami warsztatowymi, wśród tego, co najbardziej podobało się uczestnikom 
zajęć znalazły się gry i zabawy integracyjne (30% odpowiedzi), miła atmosfera (7%), praca w 
grupach/parach (7%), a także rozmowy, współpraca w grupie i „wolność słowa” (Wykres 3.) 

 

Wykres 3 Odpowiedzi uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 15 uczestniczących w warsztatach, zebrane przez 

trenerów pomiędzy kolejnymi spotkaniami warsztatowymi. 

 
Ponadto 20% ankietowanych gimnazjalistów pytanie „Co było dla Ciebie ważne?” na zadane na koniec 
projektu, spontanicznie wskazywało na współpracę w grupie, integrację, możliwość wypowiadania 
swojego zdania i dobre porozumienie z innymi uczestnikami (np. „Ważna było dla mnie praca w 
grupach i wyrażanie swoich poglądów”, „Ważne było dla mnie, że mogliśmy nauczyć się pracować 
zespołowo.”). 

 

Rezultat 7. Wzrost umiejętności nauczycieli do stymulowania młodzieży do rozwijania zainteresowań 
naukowych. 

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu „Uczyć z Pasją!” i prowadzący lekcje w ramach „Tygodnia 
ciekawości” zwiększyli swoje umiejętności do stymulowania młodzieży do rozwijania zainteresowań 
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naukowych (rezultat 7.). Spośród uczestników szkolenia 75% wykorzystało już poznane metody w 
prowadzeniu lekcji z uczniami, a 88% nauczycieli deklaruje, że podczas szkolenia wzmocniło swoje 
umiejętności projektowania zajęć zaciekawiających młodzież. Osiągnięcie rezultatu 7. potwierdzają 
także wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród młodzieży. Przed rozpoczęciem działań projektu w szkole 
ze stwierdzeniem „Interesuję się przedmiotami takimi jak: chemia, biologia, fizyka.” całkowicie zgodziło 
się jedynie 18%. Po udziale w projekcie, podzielanie zainteresowań naukowych w tym kierunku 
deklarowało już 24% uczestników. 

 

Dodatkowe rezultaty działań przeprowadzonych w projekcie 

Warsztaty dla młodzieży przeprowadzone w projekcie uwzględniały treści spójne z zajęciami 
prowadzonymi przez Stowarzyszenie Q Zmianom w innych projektach wspierających proces uczenia się 
(takich jak „Uczyć się, ale jak?”, „BAZA”, „Tu Praga Waw Pl”). Stąd również pytania w ankietach 
ewaluujących warsztaty „Uczyć się z pasją!” częściowo pokrywały się z ankietami wykorzystywanymi 
przez Stowarzyszenie w ww. projektach. Pozwala to Stowarzyszeniu na analizę porównawczą w zakresie 
charakterystyki motywacji uczniów do nauki w różnych szkołach i na różnym poziomie edukacyjnym, a 
także preferowanych przez nich stylów uczenia się oraz metod efektywnego uczenia się, na które 
zwracają największą uwagę na warsztatach. 

Analizując wyniki ewaluacji warsztatów „Uczyć się z pasją!” dotyczące tych zagadnień, można stwierdzić, 
że wpłynęły one na wzrost wewnętrznej motywacji do nauki wśród uczestników i uczestniczek. Na 
pytanie „Po co się uczysz?” przed warsztatami wymieniali oni najczęściej po dwa powody, a więcej niż 
cztery powody wymieniane były przez 12% uczestników. Po warsztatach cztery i więcej osobistych 
powodów do nauki podawało już 22% uczestników. Ponadto przed warsztatami ze stwierdzeniem „Uczę 
się, bo wiem, że przez to mogę zrealizować swoje plany” zgodziło się 78% ankietowanych gimnazjalistów, 
a z opinią „Uczenie się może być przyjemne” – 38%. Po warsztatach ich liczba wzrosła odpowiednio do 
87% i 49%. 

Co ważne, uczestnictwo młodzieży w tworzeniu i realizowaniu miniprojektów wedle ich własnych 
pomysłów, zwiększyło ich umiejętności samodzielnego działania, z braniem odpowiedzialności za 
przydzielone sobie zadania i późniejszą oceną rezultatów. Zdecydowana większość uczniów i uczennic 
deklaruje, że dzięki temu doświadczeniu wie, jak pracować metodą projektu (92%) i jak dzięki temu 
rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje (64%; Tabela 2.). Jest to szczególnie ważna umiejętność 
na tym etapie edukacji, kiedy zaczynają oni przejmować coraz większą odpowiedzialność za swój proces 
kształcenia. 

 

Podczas zajęć 
byłam/ byłem 
aktywna/ 
aktywny 

Wykonywałam/ 
wykonywałem 
zadania zgodnie z 
terminami 

Wiem, jak dzięki 
metodzie projektu 
mogę rozwijać swoje 
zainteresowania 

Wiem już, jak 
się realizuje 
takie mini 
projekty 

całkowicie się 
zgadzam 32% 68% 25% 46% 

raczej się zgadzam 29% 18% 39% 46% 

częściowo się 
zgadzam 21% 11% 11% 4% 

raczej się nie 
zgadzam 11% 0% 7% 0% 

całkowicie się nie 
zgadzam 4% 18% 7% 0% 

Tabela 2 Odpowiedzi uczniów i uczennic z Gimnazjum nr 15 w ankiecie ewaluującej zajęcia miniprojektowe. 
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Wnioski i podsumowanie 
Ewaluacja projektu „Uczyć się, ale z Pasją!”, której kluczowe wyniki przedstawione zostały w tym 
raporcie, wskazuje na zrealizowanie wyznaczonych celów i osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu. 
Jednocześnie zostały osiągnięte ważne rezultaty dodatkowe – gimnazjaliści wzmocnili swoją umiejętność 
pracy metodą projektu, którą mogą zastosować do rozwijania swoich zainteresowań i kompetencji 
naukowych w przyszłości. 

Analizując wyniki ewaluacji, można również zauważyć, że uczniowie i uczennice Gimnazjum 15 startowali 
z wysokiego poziomu – już przed warsztatami większość z nich miała zdefiniowaną swoją motywację do 
nauki, posiadała podstawową wiedzę na temat stylów uczenia się oraz potrafiła bez większego wysiłku 
uruchomić twórcze myślenie. Uczestnictwo w warsztatach, korzystanie z platformy e-leraningowej, 
udział w miniprojektach, lekcjach ciekawości i spotkaniach „Bitwy na pytania” jeszcze wzmocniło te 
zdolności. 

Działania projektu „Uczyć się, ale z Pasją!” realizowane były w ścisłej współpracy z radą pedagogiczną 
szkoły, dzięki czemu mają szansę na kontynuację już po zakończeniu projektu, co wzmocni trwałość 
osiągniętych rezultatów. Metody rozbudzania ciekawości poznawczej, poznane przez nauczycieli podczas 
szkolenia „Uczyć z Pasją!”, będą mogły być stosowane przez nich na lekcjach, podobnie kontynuowane 
może być prowadzenie „lekcji ciekawości”, które spotkały się z uznaniem grona pedagogicznego  
i dyrekcji. 
 
Załączniki 
 
1. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej Pre test dla uczestników warsztatów dla uczniów „Uczyć się  

z pasją!” 
2. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej Post test dla uczestników warsztatów dla uczniów „Uczyć się 

z pasją!” 
3. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczestników szkolenia dla kadry pedagogicznej „Uczyć  

z pasją!” 
4. Wzór anonimowej ankiety ewaluacyjnej dla uczestników zajęć miniprojektowych 
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Załącznik 1. 
Ankieta ewaluacyjna przed warsztatami  

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

Data  ………………….    Numer szkoły  ……………  Klasa   ………… Zaznacz swoją płeć:      Kobieta  / Mężczyzna 

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

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

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

2. Zaznacz, z którymi zdaniami się zgadzasz. 

 TAK NIE TRUDNO 

POWIEDZIEĆ 

Chcę się uczyć, bo chciałbym/chciałabym wiedzieć więcej.    

Jest za dużo materiału do nauczenia – to mnie zniechęca do nauki.    

Uczę się, bo wiem, że przez to mogę zrealizować swoje plany.    

Uczenie się może być przyjemne.    

Nie chce mi się uczyć, bo nauka jest nudna.    

Uczę się, bo muszę.    

Interesuję się przedmiotami takimi jak: chemia, biologia, fizyka.    

Chcę poznać sposoby lepszego zapamiętywania materiału, którego się uczę.    

 

3. Uzupełnij: 

Przedmioty, których uczenie się przychodzi mi z łatwością to……………………………………………………………… 

Przedmioty, których uczenie się jest dla mnie trudne to…………………………………………………………………… 

 

4. 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. 



 

 

 
Projekt „Uwaga, tu Praga!” współfinansowany jest ze środków otrzymanych od Biura Edukacji m. st. Warszawy.  

 

10 

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. 

 

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

Wzrokowiec               Słuchowiec                   Typ działający               Nie wiem 

6. Uruchom twórcze myślenie. Do czego może posłużyć KAPSEL OD BUTELKI? Wymień jak najwięcej zastosowań, 
najlepiej niecodziennych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

8. Spójrz na obrazek i napisz jak najwięcej pytań do niego – co chciałbyś/ chciałabyś wiedzieć na temat tego, co 
jest na nim przedstawione i o samym obrazie: 

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 

 
 

9. Rozwiąż zagadkę:  
Michał mówi prawdę, ale tylko we wtorki – we wszystkie pozostałe dni kłamie. Jego żona Michalina kłamie tylko we 
wtorki i czwartki, zaś w pozostałe dni mówi prawdę. Pewnego dnia spotykasz ją i pytasz: „Jaki dzień mamy dzisiaj?”, 
a ona odpowiada: „Wtorek.” 
a. Jaki zatem jest dzień?............................................................... 
 
Kilka dni później spotykasz swoich znajomych razem i znowu pytasz: „Jaki dzień jest dzisiaj?” Michalina odpowiada: 
„Środa.”, zaś Michał dodaje: „Tak, to prawda, na pewno środa!” 
A Ty po raz kolejny odpowiadasz: „Aha, dzięki.” 
 
b. Jaki jest dzień? ...................................................................... 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  
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Załącznik 2. 
Ankieta ewaluacyjna po warsztatach 

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

 

Data  ………………….…     Numer szkoły  …………………  Klasa   ………………… Zaznacz swoją płeć:      Kobieta  /  Mężczyzna 

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

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

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

2. Zaznacz, z którymi zdaniami się zgadzasz. 

 TAK NIE TRUDNO 

POWIEDZIEĆ 

Chcę się uczyć, bo chciałbym/chciałabym wiedzieć więcej.    

Jest za dużo materiału do nauczenia – to mnie zniechęca do nauki.    

Uczę się, bo wiem, że przez to mogę zrealizować swoje plany.    

Uczenie się może być przyjemne.    

Nie chce mi się uczyć, bo nauka jest nudna.    

Uczę się, bo muszę.    

Interesuję się przedmiotami takimi jak: chemia, biologia, fizyka.    

 

3. 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. 
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5. Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją.   

TYP DZIAŁAJĄCY 
6. Rób notatki w formie grafów, wykresów, tabel, map myśli, rysunków. 

 

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

Wzrokowiec               Słuchowiec                   Typ działający               Nie wiem 

4. Jakie mnemotechniki (sposoby na efektywne uczenie się) poznałeś/ poznałaś na warsztatach? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Które z nich będziesz stosować w przyszłości? Zakreśl. 
 
5. Uruchom twórcze myślenie. Do czego może posłużyć SPINACZ DO PAPIERU? Wymień jak najwięcej 

zastosowań, najlepiej niecodziennych: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
6. Spójrz na obrazek i napisz jak najwięcej pytań do niego – co chciałbyś/ chciałabyś wiedzieć na temat tego, co 

jest na nim przedstawione i o samym obrazie: 
 
…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………… 

 

7. Dokończ zdanie.: Na warsztatach było dla mnie ważne……………………...…….………………………………………...…………… 

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

8. Zakreśl buźkę, która obrazuje, w jakim stopniu podobały Ci się warsztaty: 

 

 

 

   

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety  



 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 
www.qzmianom.org 

 
 

Załącznik 3. 
Ewaluacja szkolenia „Uczyć z Pasją!” w Gimnazjum nr 15 

 

1. Które z działań projektu „Uczyć się, ale z Pasją!’ uważasz za najbardziej trafione i warte powtórzenia? Zaznacz: 
 

 Warsztaty dla młodzieży wzmacniające umiejętności efektywnego uczenia się  

 Szkolenie dla nauczycieli „Uczyć z Pasją!” 

 Tydzień ciekawości i lekcje ciekawości prowadzone przez nauczycieli 

 Zajęcia pozalekcyjne i mini projekty realizowane przez młodzież 

 Bitwy na pytania – spotkania podsumowujące mini projekty 

 Platforma e-learningowa www.qzmianom.org/alezpasja  

2. Zaznacz, na ile zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami: 
 

Zaznacz krzyżykiem (X) w odpowiednim miejscu Całkowici
e się 

zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Częściowo 
się 

zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Całkowici
e się nie 
zgadzam 

1 Metody pracy z grupą uczniów zaprezentowane na szkoleniu były dla mnie nowe      

2 Poznane metody wykorzystałem/łam po szkoleniu w prowadzaniu lekcji z uczniami      

3 Dzięki udziałowi szkoleniu wiem, jak rozbudzać ciekawość poznawczą młodzieży      

4 Podczas szkolenia wzmocniłem/łam swoje umiejętności projektowania zajęć zaciekawiających młodzież      

5 Dzięki udziałowi w projekcie wiem, jak zastosować pracę metodą projektu do rozwijania zainteresowań 

młodzieży 

     

6 Uważam, że warto stosować metodę projektu w uczeniu się      

7 Chciałabym/chciałbym jeszcze kiedyś wziąć udział w tego typu szkoleniu 

Jeśli tak, to jaka tematyka byłaby dla Ciebie interesująca? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- 

     

 
3. Twoje uwagi i komentarze: 

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

http://www.qzmianom.org/alezpasja
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Załącznik 4. 

 

Zaznacz krzyżykiem (X) w odpowiednim miejscu Całkowicie 
się zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Częściowo się 
zgadzam 

Raczej się nie 
zgadzam 

Całkowicie się 
nie zgadzam 

1 Cel naszego mini projektu był dla mnie zrozumiały      

2 Uważam, że cel mini projektu został zrealizowany      

3 Mogłam/mogłem realizować swoje pomysły      

4 Podczas zajęć byłam/byłem aktywna/aktywny      

5 Wykonywałam/wykonywałem zadania zgodnie z terminami      

6 Członkowie grupy pomagali sobie nawzajem      

7 W grupie dobrze mi się pracowało      

8 Czuję, że dzięki mini projektowi bardziej się zintegrowaliśmy jako klasa      

9 
Wiem, jak dzięki metodzie projektu mogę rozwijać swoje 

zainteresowania 

     

10 Uważam, że mogę stosować metodę projektu w uczeniu się 
     

11 Wiem już, jak się realizuje takie mini projekty      

12 Chciałabym/chciałbym jeszcze kiedyś wziąć udział w mini projekcie      

 
 
 

 

 


