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CELE 
Głównym celem projektu było rozwijanie kompetencji medialnych wśród 

uczniów i uczennic klas V-VI szkoły podstawowej z rejonu m. st. Warszawy.



DZIAŁANIA
W ramach projektu od 01.09.2013 do 31.12.2013r.  zrealizowano 
następujące działania:

1 Przygotowanie 
i promocja 
projektu

2 Warsztaty 
edukacji 
medialnej

10 godzin 
lekcyjnych

2 klasy

3 Zajęcia 
pozalekcyjne –
dziennikarskie

28 godzin 
lekcyjnych

2 grupy

… tekstów dzieci

4 Scenariusze lekcji z 
zakresu edukacji 
kulturalnej dla 
nauczycieli

zestaw 5 scenariuszy 
przekazany 
nauczycielom

5 Ewaluacja 
i stworzenie 
raportu 
z ewaluacji

6 Podsumowanie 
i zakończenie 
projektu



BENEFICJENCI
W projekcie wzięła udział Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej 
(2 klasy V) oraz Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego 
w Warszawie (1 klasa VI). 

SP nr 152 
i SP nr 258 

w Warszawie

44 uczniów 
i uczennic

2 nauczycielki



REZULTATY
Zakładane rezultaty jakościowe:

1. wzrost indywidualizacji kształcenia uczniów i uczennic, rozwoju

ich zainteresowań szkolnych i pozaszkolnych m.in. poprzez użycie

do edukacji technologii informacyjno – komunikacyjnych;

2. wzrost kompetencji medialnych uczniów i uczennic, w tym m. in.

zwiększenie umiejętności korzystania z mediów w celu uzyskania

rzetelnych informacji;

3. wzrost wiedzy dotyczącej sposobów sprawdzania wiarygodności

informacji;

4. wzrost umiejętności dziennikarskich (w tym redagowania tekstów)

wśród uczniów i uczennic;



REZULTATY c.d.

5. wzrost świadomości standardów etycznych przy korzystaniu z

nowych mediów wśród uczniów i uczennic;

6. zwiększenie kompetencji emocjonalnych i społecznych m. in.

poprzez poprawę komunikacji wśród uczniów i uczennic biorących

udział w warsztatach;

7. wzrost stopnia integracji wśród uczniów i uczennic z klas

biorących udział w projekcie;

8. stworzenie sieci współpracy (Stowarzyszenie Q Zmianom,

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego,

Studencki Serwis Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu

Warszawskiego „PDF”, ZS nr 83 i inne SP z Warszawy) na rzecz

rozwijania kompetencji medialnych uczniów.



PLAN EWALUACJI

W celu zbadania, czy osiągnięto zakładane rezultaty, działania w

projekcie „Informacje – kto ma rację?” poddano całościowej ewaluacji,

której wyniki prezentuje niniejszy raport.

W ramach ewaluacji przeprowadzono badania z wykorzystaniem:

anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez

uczniów przed (PRE) i po warsztatach (POST),

anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez

uczniów po zajęciach pozalekcyjnych,

anonimowych ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez

wychowawczynie po udziale ich klas w projekcie.

W dalszej części raportu przedstawiono wyniki analizy danych

uzyskanych w ankietach w odniesieniu do poszczególnych zakładanych

rezultatów.



Zajęcia z zakresu edukacji medialnej 

pozwoliły moim uczniom pogłębić 

zainteresowania, poznać nowe 

formy wypowiedzi oraz wykazać się 

kreatywnością i aktywnością.

Wzrost indywidualizacji kształcenia 

uczniów i uczennic, rozwoju ich 

zainteresowań szkolnych 

i pozaszkolnych

WYPOWIEDZI WYCHOWAWCZYŃ 

KLAS V i VI 

BIORĄCYCH UDZIAŁ 

W PROJEKCIE

Zainteresowani warsztatami 

uczniowie mogą rozwijać 

swoje umiejętności w 

redagowaniu różnych form.
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Do czego służą media?
PRE

POST

Wykres 1. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) 

dotyczących funkcji mediów.



Wzrost kompetencji 
medialnych

Wykres 2. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) dotyczących 

rozpoznawania celu przekazu reklamowego. 
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Wzrost wiedzy dotyczącej sposobów 
sprawdzania wiarygodności 
informacji

Wykres 3. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) 

dotyczących oceny wiarygodności informacji ze strony internetowej.

Na co powinniśmy zwrócić 
uwagę, gdy chcemy 

ocenić, czy informacja 
podana na stronie 
internetowej jest 

wiarygodna?

(0-3pkt)

PRE

średnio 1,49 pkt 

18% błędnych 
odpowiedzi

POST

średnio 1,88 pkt

10% błędnych 
odpowiedzi



Wzrost wiedzy dotyczącej sposobów 
sprawdzania wiarygodności 
informacji

Wykres 4. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) 

dotyczących potwierdzania wiarygodności informacji

14%

43%

43%

PRE

poprawna

odpowiedź

błędna

odpowiedź

nie wiem/ brak

odpowiedzi

Jak możesz sprawdzić, czy podane 

informacje są prawdziwe?

27%

18%

55%

POST



Wzrost wiedzy dotyczącej sposobów 
sprawdzania wiarygodności 
informacji

Wykres 5. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) dotyczących 

odróżniania faktów od opinii.
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Wzrost umiejętności dziennikarskich 

(w tym redagowania tekstów)

Wykres 6. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V-VI w ankietach ewaluacyjnych

wypełnianych po zajęciach pozalekcyjnych, dotyczące umiejętności tworzenia 

newsów.

w wyniku zajęć dzieci stworzyły 32 teksty, reprezentujące różne formy

publicystyczne i literackie (newsy, wywiady, opowiadania, felietony,

żarty)

w 100% 

poprawna 

odpowiedź

31%

częściowo 

poprawna 

odpowiedź

39%

brak odpowiedzi 

lub błędna 

odpowiedź

30%

Jakie informacje powinien zawierać news?



Wzrost umiejętności dziennikarskich 

(w tym redagowania tekstów)

Wykres 7. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V-VI w ankietach ewaluacyjnych

wypełnianych po zajęciach pozalekcyjnych, dotyczące umiejętności tworzenia 

wywiadów.

poprawna 

odpowiedź

74%

brak odpowiedzi 

lub błędna 

odpowiedź

26%

Jakie przeprowadzić dobry wywiad? 

Jakie wskazówki dałbyś/dałabyś osobie, która chce 

przeprowadzić swój pierwszy wywiad?



Wzrost świadomości standardów 

etycznych przy korzystaniu z nowych 

mediów 

Wykres 8. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach 

ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po warsztatach (POST) dotyczących 

korzystania z Internetu, w tym z mediów społecznościowych (np. Facebook).

PRE

POST

W Internecie mamy 
zapewnioną 

anonimowość.

NIE: 58%

TAK: 42% 

NIE: 90%

TAK: 10% 

Jak chcę, to mogę 
umieścić zdjęcia moich 
znajomych w Internecie, 

nie muszę im o tym 
mówić.

NIE: 92%

TAK: 8%

NIE: 90%

TAK: 10%

Jeśli kliknę „Lubię to!” 
pod zdjęciem, które 
kogoś obraża, to nic 

złego się nie stanie, bo 
nie ja zamieściłem/łam 

to zdjęcie.

NIE: 72%

TAK: 28%

NIE: 70% 
TAK: 30%



Wzrost stopnia integracji 
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Wykres 9. Porównanie odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach ewaluacyjnych przed warsztatami (PRE) i po 

warsztatach (POST) dotyczących samopoczucia w klasie.

Jak oceniasz 

atmosferę na 

warsztatach?

Średnio: 6,17

w skali od 1-zdecydowanie 

źle do 7-zdecydowanie 

dobrze



Zwiększenie kompetencji 

emocjonalnych i społecznych

Wykres 10. Odpowiedzi uczniów i uczennic klas V w ankietach ewaluacyjnych 

wypełnianych po warsztatach (POST), dotyczące umiejętności współpracy 

i słuchania siebie nawzajem.

Jak oceniasz 

współpracę 

grupy na 

warsztatach?

Średnio: 5,17

w skali od 1-zdecydowanie 

źle do 7-zdecydowanie 

dobrze

Jak oceniasz 

słuchanie 

siebie 

nawzajem na 

warsztatach?

Średnio: 5,08

w skali od 1-zdecydowanie 

źle do 7-zdecydowanie 

dobrze



Zwiększenie kompetencji 

emocjonalnych i społecznych

Wykres 11. Odpowiedzi wychowawczyń klas V-VI w ankietach ewaluacyjnych 

dotyczące wpływu udziału uczniów i uczennic w projekcie na zwiększenie 

ich kompetencji społecznych i emocjonalnych.

…poprawę 

komunikacji 

między 

uczniami 

i uczennicami?

Jak oceniasz wpływ udziału uczniów i uczennic 

w działaniach projektu na…

…wzrost 

kompetencji 

społecznych 

i emocjonalnych 

wśród uczniów 

i uczennic?

Średnio: 6

w skali od 1 - brak 

wpływu do 10 -

bardzo duży wpływ

Średnio: 7

w skali od 1 - brak 

wpływu do 10 -

bardzo duży wpływ



WNIOSKI

Dzięki realizacji projektu „Informacje – kto ma rację?” wśród
uczniów i uczennic biorących udział w warsztatach i zajęciach
pozalekcyjnych:

wzrosły kompetencje medialne – wiedza na temat różnych
funkcji mediów wzrosła z 29% na 73% (Wykres 1.); umiejętność
rozpoznawania celu analizowanego przekazu reklamowego
wzrosła z 57% na 73% (Wykres 2.)

wzrosła wiedza na temat sposobów sprawdzania
wiarygodności informacji – procent błędnych odpowiedzi
w pytaniu dotyczącym sprawdzania wiarygodności strony
internetowej spadł z 18% na 10% (Wykres 3.), poprawne
wskazywanie możliwych sposobów na potwierdzenie
wiarygodności informacji podanej w reklamie wzrosło z 14% na
27% (Wykres 4.); umiejętność odróżniania faktów od opinii
w przekazie reklamowym wzrosła z 55% na 88% (Wykres 5.)



WNIOSKI c.d.

wzrosły umiejętności dziennikarskie (w tym redagowania
tekstów) – uczestnicy zajęć pozalekcyjnych stworzyli w sumie 32
oryginalne teksty, w różnych formach dziennikarskich,
w ankietach na koniec zajęć 70% uczestników potrafiło podać
poprawną odpowiedź na pytanie o zasady tworzenia newsów
(Wykres 6.), a 74% podało poprawną odpowiedź na podobne
pytanie dotyczące wywiadów (Wykres 7.)

wzrósł stopień integracji – klasy już przed udziałem w projekcie
deklarowały wysoki stopień swojej integracji, po warsztatach więzi
w klasie wzmocniły się, 78% ankietowanych przyznało, że
w swojej klasie czuje się dobrze lub zdecydowanie dobrze, przed
warsztatami – 74% (Wykres 9.); ponadto uczestnicy ocenili
atmosferę panującą na warsztatach na średnio 6, 17 (w skali od 1 –
zdecydowanie źle do 7 – zdecydowanie dobrze);

zwiększyły się kompetencje emocjonalne i społeczne, co
potwierdzają wychowawczynie klas (Slajd 19) i co zauważają
uczniowie – umiejętność współpracy w grupie na warsztatach
ocenili na średnio 5,17 (w skali od 1 – zdecydowanie źle do 7 –
zdecydowanie dobrze), a słuchanie siebie nawzajem na 5,08.



WNIOSKI c.d.

Ponadto na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych stwierdzono, że:

wzrosła świadomość związana z bezpiecznym korzystaniem
z Internetu – ilość osób przekonanych, że w Internecie mamy
zapewnioną całkowitą anonimowość spadła z 42% na 10%
(Wykres 8.)

świadomość standardów etycznych związanych z korzystaniem
z mediów społecznościowych (np. Facebooka) utrzymała się na
wysokim poziomie

(ze stwierdzeniem Jak chcę, to mogę umieścić zdjęcia moich
znajomych w Internecie, nie muszę im o tym mówić nie zgodziło się
ok. 90% ankietowanych i przed i po warsztatach, a ze
stwierdzeniem Jeśli kliknę „Lubię to!” pod zdjęciem, które kogoś
obraża, to nic złego się nie stanie, bo nie ja zamieściłem/łam to
zdjęcie nie zgodziło się ok. 70% ankietowanych i przed i po
warsztatach; Wykres 8.)



Uważam, że taki projekt 

powinien być dostępny dla 

większej liczby uczniów.

Podsumowanie

Wypowiedzi wychowawczyń klas V i VI 

biorących udział w projekcie

Poleciłabym udział w projekcie 

„Informacje – kto ma rację?” 

innym szkołom, gdyż udział 

w projekcie pozwolił uczniom 

wykazać się samodzielnością 

i zdolnościami organizacyjnymi, 

a mnie pozwolił poznać uczniów 

z innej strony.

Za najbardziej wartościowe 

działanie dla mojej klasy 

uważam zajęcia z zakresu 

edukacji medialnej.

Za najbardziej wartościowe 

działanie uważam scenariusze 

zajęć z zakresu edukacji medialnej 

– można je modyfikować 

i wykorzystywać.

Zajęcia pozalekcyjne 

zorganizowane w ramach 

projektu oceniam bardzo 

wysoko.




