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Wstęp
W 2014 roku został zrealizowany projekt „Ja odbiorca – Ja twórca” dla uczennic i uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 273 w Warszawie (SP 273).
Projekt zakładał realizację następujących rezultatów:
1. Wzrost kompetencji medialnych uczniów:
a. Wzrost umiejętności oddzielania faktów od opinii
b. Wzrost umiejętności oceny wiarygodności informacji z Internetu i innych mediów
c. Wzrost umiejętności bezpiecznego korzystania z nowych mediów
d. Wzrost świadomości etycznego korzystania z nowych mediów
e. Podniesienie wiedzy na temat mediów
f. Zmiana przekonania, że media pokazują obiektywną prawdę
2. Rozwój myślenia twórczego dzieci, a co za tym idzie – pobudzenie do twórczego działania
3. Wzrost umiejętności współdziałania
4. Rozwój zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych
5. Wzrost umiejętności i świadomości wśród nauczycieli do stymulowania dzieci do działania
twórczego.
Rezultaty te zostały osiągnięte w wyniku przeprowadzenia w sposób rzetelny i kompetentny poszczególnych
działań projektowych.
Uczniowie i uczennice z czterech klas SP 273 uczestniczyli:
w dwudniowych czterogodzinnych warsztatach z zakresu edukacji medialnej (warsztat „Ja
odbiorca”) oraz z zakresu edukacji twórczej (warsztat „Ja twórca”). Z jedną klasą pracowały
zawsze dwie trenerki Stowarzyszenia Q Zmianom, a w przypadku gdy klasa liczyła więcej niż 15
osób, klasa była dzielona na dwie grupy. Grupy pracowały w tym samym czasie w różnych salach, z
każdą grupą pracowała jedna trenerka zazwyczaj przy wsparciu wolontariusza.
w czterodniowych zajęciach pozalekcyjnych „Medialni twórcy”, z których dwa dotyczyły
rozwijania umiejętności dziennikarskich i twórczych, a podczas pozostałych dwóch uczniowie
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Ponadto, w ramach projektu zostały stworzenie i rozdystrybuowane scenariusze dla nauczycieli z zakresu
edukacji medialnej, stworzona i rozdystrybuowana publikacja na temat projektu, zorganizowana
Minikonferencja Edukacji Medialnej jako spotkanie podsumowujące projekt oraz stworzona i
rozpromowana strona projektu „Przekaż Warszawę”.
Przed rozpoczęciem warsztatów „Ja odbiorca – Ja twórca” uczniowie i uczennice wypełniali anonimową
ankietę pretest składającą się z sześciu pytań – trzech pytań otwartych, jednego pytania półotwartego i
dwóch pytań zamkniętych,
Natomiast po warsztatach uczniowie i uczennice wypełniali anonimową ankietę postest składającą się z
ośmiu pytań – czterech pytań otwartych, jednego pytania półotwartego i trzech pytań zamkniętych. W
ankiecie posttest powtórzyły się wszystkie pytania uwzględnione w ankiecie pretest oraz dodano dwa
pytania, w których uczniowie i uczennice oceniali warsztaty, w których uczestniczyli. We wszystkich
ankietach uczniowie wypełniali również metryczkę – data badania, płeć, numer szkoły i klasa.
Łącznie w warsztatach uczestniczyło 72 uczniów i uczennic z SP.
Po zajęciach pozalekcyjnych „Medialni Twórcy” wszyscy jego uczestnicy wypełnili ankietę posttest
składającą się z czterech pytań otwartych oraz metryczki. W zajęciach łącznie wzięło udział 24 dzieci.
Ponadto nauczycielka, która współprowadziła zajęcia pozalekcyjne razem z trenerką z Q Zmianom. Jak
współprowadząca dwukrotnie wypełniła ankietę ewaluacyjną – po każdym cyklu zajęć pozalekcyjnych.
Ankieta ta zawierała trzy niedokończone zdania, dwóch pytań otwartych oraz dwóch pytań zamkniętych.
Po szkoleniu dla nauczycieli „Trening twórczości” wszyscy jego uczestnicy wypełnili ankietę posttetst
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Ewaluacja warsztatów dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 273 „Ja odbiorca” i „Ja
twórca”
Pierwsze pytanie otwarte w ankietach dotyczyło wiedzy na temat funkcji mediów. Pytanie to brzmiało:
Media dostarczają nam…
Przed warsztatami 53% uczniów nie udzieliło na to pytanie ani jednej odpowiedzi. 47% ankietowanych
potrafiło podać do trzech odpowiedzi, a żaden uczeń nie wymienił więcej niż 3 odpowiedzi. Natomiast po
warsztatach tylko 5% ankietowanych nie odpowiedziało na to pytanie (o 48 punktów procentowych mniej
niż przed warsztatami). 71% uczniów i uczennic udzielało do trzech odpowiedzi, a 3% ankietowanych
podawało cztery logiczne odpowiedzi na to pytanie. Wykres nr 1 prezentuje szczegółowe dane dotyczące
odpowiedzi uczniów na to pytanie.
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Wykres 1. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie "Media służą do…"

Warto podkreślić, że po warsztatach odpowiedzi uczniów na to pytanie były bardziej różnorodne
i zdecydowanie mniej skupiały się na rozrywkowej/rekreacyjnej funkcji mediów. Ich przykładowe
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Rysunek 1. Przykładowe wypowiedzi uczniów i uczennic na pytanie: "Media służą do…"

Drugie pytanie sprawdzało umiejętność rozpoznawania wiarygodności stron internetowych, brzmiało: Na co
powinniśmy zwrócić uwagę, gdy chcemy ocenić, czy informacja podana na stronie internetowej jest
wiarygodna? Zaznacz kółkiem poprawne odpowiedzi (może być więcej niż jedna). W tym poleceniu
uczniowie mieli zdecydować, które z podanych zdań w prawidłowy sposób wskazują na sprawdzenie
wiarygodności strony. Spośród pięciu wypowiedzi tylko trzy były prawdziwe.
Przed warsztatami aż 13% ankietowanych nie potrafiło wskazać ani jednego poprawnego sposobu
sprawdzenia wiarygodności strony internetowej. 40% uczniów i uczennic wskazywało jeden sposób, 32% dwa sposoby i tylko 15% osób potrafiło wskazać wszystkie trzy. Z kolei po warsztatach 8% uczniów nie
potrafiło wskazać ani jednego sposobu, 32% wskazywało jeden sposób, a 60% ankietowanych potrafiło
wskazać na dwa lub trzy sposoby sprawdzania wiarygodności stron internetowych (wzrost aż o 13 punktów
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procentowych). Szczegółowe dane odpowiedzi uczniów prezentuje Wykres nr 2.
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Wiarygodność stron internetowych
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Wykres 2. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności weryfikowania
prawdziwości stron internetowych.

Trzecie pytanie sprawdzało wiedzę na temat oddziaływania mediów na odbiorców, dbania o bezpieczeństwo
w wirtualnej przestrzeni oraz przestrzegania praw autorskich. Uczniowie mieli ustosunkować się do sześciu
stwierdzeń. Mieli możliwość zaznaczenia odpowiedzi tak, nie, trudno powiedzieć. Wszystkie stwierdzenia
brzmiały następująco:
W Internecie mamy zapewnioną anonimowość – jak wykasujemy historię w przeglądarce, nikt się
nie dowie, jakie strony internetowe odwiedzamy.
W Internecie mogę kopiować treści z różnych stron i korzystać z nich, bez względu na to, kto je
zamieszcza.
Jak chcę, to mogę umieścić zdjęcia moich znajomych w Internecie, nie muszę im o tym mówić.
Jeśli kliknę „Lubię to!” pod zdjęciem, które obraża, to nic złego się nie stanie, bo nie ja
zamieściłem/-am to zdjęcie.
Media pokazują wszystko tak, jak wydarzyło się naprawdę.
Zdjęcia i obrazy pokazywane w czasopismach czy teledyskach często są poprawiane i
Odnośnie pytania weryfikującego wiedzę uczniów i uczennic na temat anonimowości w Internecie
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odpowiedzi kształtowały się następująco: przed warsztatami aż 35% dzieci uważało, że skasowanie historii
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(prawie dwukrotnie więcej niż przed warsztatami) wiedziało, że działanie to nie zapewnia anonimowości
(Wykres 3).

W Internecie mamy zapewnioną anonimowość...
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Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące anonimowości w Internecie.

Odnośnie praw autorskich w Internecie, odpowiedzi uczniów i uczennic kształtowały się następująco: przed
warsztatami prawie połowa dzieci (41%) uznała, że w Internecie nie muszą przestrzegać praw autorskich. Po
warsztatach już 74% (o 33 punkty procentowe więcej w porównaniu do wiedzy uczniów przed warsztatami)
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W Internecie mogę kopiować treści z różnych stron...
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Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące szanowania praw autorskich w Internecie.

Zarówno przed jak i po warsztatach uczniowie i uczennice wykazali wysoki szacunek do prywatności osób
trzecich w Internecie. Warto podkreślić, że po warsztatach tylko 1% ankietowanych (5 punktów
procentowych mniej niż przed warsztatami) udzieliło odpowiedzi trudno powiedzieć i tylko 3%
odpowiedziało tak.
Jak chcę, to mogę umieścić zdjęcia moich znajomych...
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Wykres 5. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące szanowania prywatności osób trzecich w Internecie.
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Odnośnie szanowania innych w Internecie, odpowiedzi uczniów i uczennic kształtowały się następująco:
przed warsztatami 26% uznało, że nic się nie stanie, jeśli polubią zdjęcie, które obraża kogoś innego. Po
warsztacie tendencja ta się zmieniła, ponieważ procent ankietowanych wzrósł do 36% (Wykres 6). Poniższe
odpowiedzi są dość zaskakujące, ponieważ trenerki na warsztatach wielokrotnie poruszały ten temat i z
rozmów prowadzonych w grupach wynikało, że uczniowie rozumieją te kwestie. W związku z tym wyniki
te mogą być efektem trudnego pytania, które zostało skonstruowane w zbyt skomplikowany sposób.
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Wykres 6. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące szanowania innych w Internecie

Odnośnie oddziaływania mediów na odbiorców, odpowiedzi uczniów klasyfikowały się następująco: po
warsztatach już 52% stwierdzało, że nie zawsze media pokazują rzeczywistość dokładnie taką, jaką jest
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Media pokazują wszystko tak, jak się wydarzyło
naprawdę.
60%

50%

52%

50%
32%

40%

27%

30%

20%

16%

19%

10%

0%
tak

nie
PRE

trudno powiedzieć

POST

Wykres 7. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności weryfikowania prawdziwości przedstawianych w mediach
informacji.

Zarówno przed jak i po warsztatach uczniowie i uczennice rozumieli, że nie zawsze zdjęcia pokazywane w
czasopismach czy teledyskach są w 100% prawdziwe. Warto zaznaczyć, że po warsztatach 86% (o 18
punktów procentowych więcej niż przed warsztatami) dzieci wskazywały prawidłową odpowiedź (Wykres
8).

Zdjęcia i obrazy pokazywane w czasopismach czy
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Wykres 8. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie dotyczące umiejętności weryfikowania prawdziwości przedstawianych w mediach
zdjęć.
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Pytanie 4a weryfikowało umiejętności ankietowanych rozróżniania faktu od opinii. Brzmiało ono
następująco: Przeczytaj poniższą informację: Firma „Gutek” produkuje dla Was soki już od ponad 50 lat.
Sok „Gutek” to najlepsze źródło witamin i pyszny początek każdego dnia!. Co w tej informacji jest opinią,
a co faktem?
Przed warsztatami uczniowie poprawnie fakt był wskazywany tylko przez połowę uczniów. Po warsztatach
już 74% wszystkich ankietowanych udzielało tutaj prawidłowej odpowiedzi. W odniesieniu do opinii –
przed warsztatami 57%

uczniów prawidłowo wskazywało opinię w wyżej wymienionym zdaniu, po

warsztatach wynik ten wzrósł do 75% (Wykres 9).
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Wykres 9. Procentowe zestawienie odpowiedzi uczniów dotyczące rozróżniania faktów od opinii.

Pytanie 4b sprawdzało umiejętność samodzielnego weryfikowania zasłyszanych w mediach informacji.
Brzmiało ono następująco: Jak możesz sprawdzić, czy prawdziwe są informacje o tym, że firma działa od
50 lat i poleca ją Instytut Matki i Dziecka?

wskazywało już 44% ankietowanych, dwa sposoby 14%, a 3 sposoby 1% (Wykres 10).
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Weryfikowanie zasłyszanych w mediach informacji
68%
70%
60%

50%

44%

41%

40%

31%

30%
14%

20%
1%

10%

0% 1%

0%
0 odpowiedzi

1 odpowiedź
PRE

2 odpowiedzi

3 odpowiedzi

POST

Wykres 10. Procentowe zestawienie liczby odpowiedzi dotyczące umiejętności weryfikowania informacji podawanych przez media.

Pytanie szóste sprawdzało umiejętność uczniów i uczennic reagowania na cyberprzemoc kierowaną do nich
samych. Pytanie to brzmiało następująco: Tomek – chłopak z równoległej klasy zamieścił Twoje zdjęcie na
portalu społecznościowym bez Twojej zgody. Dodatkowo przerobił to zdjęcie dorysowując obraźliwe
rysunki. Co zrobiłbyś/ zrobiłabyś w takiej sytuacji.
Przed warsztatami aż 53% ankietowanych nie potrafiło wskazać nawet na jeden sposób prawidłowego
zareagowania na taką sytuację, a 32% dzieci wskazywało wyłącznie jeden taki sposób. Z kolei po
warsztatach już 38% ankietowanych podawało jeden sposób reagowania na cyberprzemoc, 23%
wskazywało na dwa sposoby, a 8% potrafiło zaproponować trzy różne rozwiązania zaprezentowanej sytuacji
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Wykres 11. Procentowe zestawienie liczby odpowiedzi na pytanie dotyczące cyberprzemocy.

Wśród tych sposobów znalazły się takie jak: zaalarmowanie dorosłych (nauczycieli, dorosłych),
powiadomienie administarotora strony o naruszeniu prywatności i poproszenie go o odpowiednią reakcję
(skasowanie zdjęcia i usunięcie użytkownika, który je wstawił), wykonanie telefonu na bezpłatną linię, w
której można dostać wsparcie w takich sytuacjach lub napisanie do nich wiadomości e-mailowej.
Pytania siódme i ósme znajdujące się wyłącznie w ankiecie postetst pozwalały uczniom i uczennicom
określić swój stosunek do warsztatów, w których uczestniczyli. Polecenie brzmiało: Zakreśl buzię, która
obrazuje, w jakim stopniu podobały Ci się warsztaty. Ankietowani mogli wybrać jedną z pięciu buziek, dla
ułatwienia pod buźkami znajdowały się opisy precyzujące ich odczytanie: bardzo mi się podobały (5),
podobały się (4), nie mam zdania (3), nie podobały mi się (2), bardzo nie podobały mi się (1).
Średnio uczniowie ocenili warsztat na 4,22, co oznacza, że warsztaty im się podobały.
84% uczniów i uczennic uznało, że warsztaty podobały im się, 7% nie miało zdania na ten temat, dla 5%

Strona

14

warsztaty nie były atrakcyjne, a 4% uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie (Wykres 12).
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Ocena zajęć przez uczennice i uczniów
0%
4% 5%

7%
22%

62%

bardzo nie podobały

nie podobały

trudno powiedzieć

podobały

bardzo podobały

brak odp

Wykres 12. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jak Ci się podobały warsztaty?"

Pytanie numer siedem w postteście stanowiło uzupełnienie wcześniejszego pytania i przybrało formę
dokończenia podanego zdania. Brzmiało ono następująco: Na warsztatach było dla mnie ważne…
Spośród wypowiedzi uczniów wyodrębniono sześć kategorii, zgodnie z Wykresem 13.

Najbardziej podobało mi się na warsztatch

8%

28%

29%
14%

wszystko

współpraca

atmosfera

nowa wiedza

inne

Wykres 13. Procentowe wskazanie odpowiedzi dzieci na temat warsztatów - co było dla mnie ważne na warsztatach.
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9%

Strona

11%

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa
www.qzmianom.org

Ponieważ uczniowie i uczennice mieli dowolność w uzupełnianiu zdania i często wskazywali na więcej niż
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jedną ważną dla nich rzecz, ich odpowiedzi nie sumują się do 100%.
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Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych „Medialni Twórcy”.
Pierwsze polecenie na ankiecie ewaluacyjnej dla uczniów wskazywało na dokończenie trzech zdań:
Na zajęciach podobało/ nie podobało mi się…
100% ankietowanych uznało, że podobały im się zajęcia. Najczęściej uczestnicy uzupełniali to zdanie
wskazując na:
Kategoria wypowiedzi „Na zajęciach podobało mi się…”

%

Zagadki i gry

29%

Tworzenie historii

17%

Rysowanie, tworzenie ilustracji

13%

Atmosfera zajęć

13%

Osobowość prowadzącej

8%

Wszystko

8%

Po prostu było ciekawie

4%

Dowiedziałem/-am się nowych rzeczy

4%

Pobudzanie wyobraźni

4%

Ponieważ uczniowie i uczennice mieli dowolność w uzupełnianiu zdania i często wskazywali na więcej niż
jedną ważną dla nich rzecz, ich odpowiedzi nie sumują się do 100%.
Zainteresowało mnie…
Dokończenie powyższego zdania przez uczestników zajęć pozalekcyjnych umożliwiło stworzenie łącznie 4

%

Zajęcia multimedialne – tworzenie grafik i ilustracji

53%

Tworzenie opowiadań, opisów

47%

Różne gry

6%

Wszystko

6%
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kategorii:
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Ponieważ uczniowie i uczennice mieli dowolność w uzupełnianiu zdania i często wskazywali na więcej niż
jedną ważną dla nich rzecz, ich odpowiedzi nie sumują się do 100%.

Po tych zajęciach zapamiętam, że…
Analizując odpowiedzi uczniów i uczennic udało się wyodrębnić łącznie pięć kategorii odpowiedzi
kończących wskazanie zdanie:
Kategoria wypowiedzi „Po tych zajęciach zapamiętam, że…”
Informacje o mediach (że są różne, jak powinnam/ powinienem
sprawdzać informacje)

%
41%

Brak odpowiedzi

35%

Informacje o faktach i opiniach

12%

Współpraca jest ważna

6%

Twórczość jest ważna

6%

Drugie pytanie sprawdzało, na ile uczestnikom i uczestniczkom zajęcia pozalekcyjne umożliwiły rozwój
zainteresowań w dwóch obszarach: pisania tekstów oraz tworzenia grafik komputerowych. Według
odpowiedzi ankietowanych zainteresowania w obszarze tworzenia nowych tekstów bardzo zwiększyły się u
65% uczestników, a średnio u 35% - żaden z uczestników nie uznał, że zajęcia w ogóle nie wzmocniły tych
zainteresowań. W odniesieniu do tworzenia grafik do własnych tekstów aż 76% ankietowanych uznało, że
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zajęcia pozalekcyjne rozwinęły w nich te zainteresowania (Wykres 14).
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Pisanie/ grafika zainteresowało mnie...
76%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

65%

35%
18%
6%

0%
wcale

średnio

bardzo

wcale

PISANIE

średnio

bardzo

GRAFIKA
POST

Wykres 14. Procentowe zestawienie odpowiedzi uczestników zajęć pozalekcyjnych na pytanie: „Zajęcia Medialni Twórcy rozwinęły moje
zainteresowania…”

Nauczycielka, która współprowadziła zajęcia pozalekcyjne wraz z trenerką ze Stowarzyszenia Q Zmianom
również oceniała te zajęcia – wypełniała ankietę dwukrotnie, ewaluując każdy cykl zajęć oddzielnie.
Podobnie jak uczestnicy miała za zadanie dokończyć dwa niedokończone zdania:
Na zajęciach podobało mi się…
Tutaj nauczycielka dokończyła to zdanie w następujący sposób:
Bardzo pozytywne motywowanie uczestników zajęć do pracy twórczej.
Nieblokowanie pomysłów uczniów i sposoby zachęcania uczniów do pracy, pozytywny nastrój.
Jak widać, współprowadząca doceniała sposób prowadzenia zajęć, stosowany system motywacyjny uczniów
do działania oraz przyjazną atmosferę panującą do działania.
Na zajęciach nie podobało mi się…
Tutaj nauczycielka ani razu nie dokończyła tego zdania, co wskazuje, że nie było takich elementów zajęć,
które nie podobałyby jej się.
Ciekawe było dla mnie…
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Współprowadząca dokończyła to zdanie w następujący sposób:
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Wypowiedzi te wskazują, że na nauczycielka nie znała wcześniej tych form prac z grupą i wydają jej się
one atrakcyjne i skuteczne.
W pytaniu drugim współprowadząca została poproszona o ocenienie, jak (na skali pięciostopniowej) i w jaki
sposób zajęcia te rozwijały twórcze myślenie wśród uczniów. Średnio nauczycielka oceniła, że zajęcia te
rozwijają dobrze twórcze myślenie wśród uczestników zajęć (4,0 na skali pięciostopniowej). W
uzasadnieniu swojej oceny napisała:
Były bardzo oryginalne zadania do wykonania, z zupełnie innej perspektywy niż szkolnej.
Swobodne fantazjowanie, niekonwencjonalne i nietypowe zachowania uczniów warunkowane brakiem oceny
pomysłów.
Wypowiedzi te jasno wskazują, że podczas zajęć były wykorzystywane różnorodne i atrakcyjne metody
rozwijania myślenia twórczego wśród uczniów szkoły podstawowej.
Ostatnie, trzecie pytanie dotyczyły oceny rozwoju umiejętności współpracy wśród uczestników zajęć
pozalekcyjnych. Tutaj również nauczycielka została poproszono o ocenę na skali pięciostopniowej i
uzasadnienie swojego stanowiska. Średnia oceny współprowadzącej wynosiła 4,5. W uzasadnieniu swojej
oceny napisała:
Uczestnicy zajęć musieli pewne zadania wykonywać wspólnie, słuchać napisanych przez siebie wypowiedzi.
Nieocenianie siebie nawzajem, wspólne wykonywanie niektórych zadań, zachęcanie siebie nawzajem do
działania.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej uzupełnianej z perspektywy współprowadzącego są niezwykłe cenne,
ponieważ wskazują, jak cenne jest prowadzenie tego typu zajęć wśród uczniów szkół podstawowych.
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Dodatkowo uzyskane odpowiedzi wskazują na mocne strony zrealizowanych zajęć.
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Ewaluacja szkolenia dla nauczycieli „Trening Twórczości”.
24 nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniu „Trening Twórczości”, po szkoleniu wypełniło ankietę
ewaluacyjną.
Pierwsze niedokończone zdanie w tej ankiecie brzmiało: Podczas szkolenia zaskoczyło mnie… Wśród
odpowiedzi nauczycieli można było wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Podczas szkolenia zaskoczyło mnie…”

%

Brak odpowiedzi/ nic

35%

Przedstawione ćwiczenia i sposób ich wykorzystania

23%

Nauka w przyjaznej atmosferze

19%

Współpraca

9%

Prowadzący (ich wiedza, otwartość)

9%

Czas trwania (za długo)

9%

Z powyższych kategorii wynika, że większość uczestników (64%) była zaskoczona w sposób pozytywny
przynajmniej niektórymi elementami szkolenia.
Drugie niedokończone zdanie brzmiało: Było dla mnie nowe… Wśród odpowiedzi nauczycieli można było
wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Było dla mnie nowe…”

%

Niektóre przedstawione ćwiczenia

58%

Nic/ to było dla mnie powtórzenie

48%

Młode prowadzące, które tak dużo wiedzą

4%

Nauczyciele wymieniali różne ćwiczenia, które dla nich były nowe, m. in.: myślenie pytajne, ćwiczenia ze
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Kategoria wypowiedzi „Ważne było dla mnie…”

%

Przyjazna atmosfera

56%

Jasne zasady i komunikatywność

16%

Twórczość

12%

Brak odpowiedzi

12%

Odnoszenie ćwiczeń do uczniów

4%

Kolejne niedokończone zdanie brzmiało następująco: Podczas swojej pracy z uczniami wykorzystam…
Wśród odpowiedzi nauczycieli można było wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Podczas swojej pracy z uczniami

%

wykorzystam…”
Zaprezentowane przez prowadzących ćwiczenia

75%

Pokazane już ćwiczenia robię już od dawna

13%

Sposób porozumiewania się z uczniami

4%

Piąte niedokończone zdanie brzmiało: Na szkoleniu podobało mi się… Wśród odpowiedzi nauczycieli
można było wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Na szkoleniu podobało mi się…”

%

Przyjazna atmosfera

60%

Osobowość prowadzących

12%

Różnorodność

12%

Twórczość

8%

To, że każdy miał prawo do wypowiedzi

4%

Brak odpowiedzi

4%
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szkolenie było prowadzone – zarówno z ćwiczeń i ich różnorodności, jak i z panującej atmosfery.
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Jak widać nauczyciele uczestniczący w szkoleniu byli w zdecydowanej większości zadowoleni z tego, jak to
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Kolejne pytanie brzmiało następująco: Na szkoleniu nie podobało mi się… Wśród odpowiedzi nauczycieli
można było wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Na szkoleniu nie podobało mi się…”

%

Brak odpowiedzi

65%

Brak nowych ćwiczeń

17%

Jest ok!

9%

Czas (mogło odbyć się rano)

4%

Aż 96% wszystkich uczestników jest zadowolonych ze szkolenia, w którym uczestniczyli.
Siódme zdanie do dokończenia brzmiało: Moje sugestie dla prowadzących… Wśród odpowiedzi
nauczycieli można było wyróżnić następujące kategorie:
Kategoria wypowiedzi „Moje sugestie dla prowadzących…”

%

Brak

52%

Jest ok!

22%

Aby prowadzące ciągle się rozwijały

17%

Więcej zabaw

9%

Te kategorie wypowiedzi uczestników również wskazują na fakt, że szkolenie nauczycielom się podobało –
74% z nich nie miało żadnych uwag lub wprost mówiło, że trenerki prowadzące szkolenie zrobiły to dobrze.
Ostatnie już zdanie weryfikowało, czy uczestnicy poleciliby innym szkolenia realizowane przez
Stowarzyszenie Q Zmianom. Początek tego zdania brzmiał następująco: Polecam/ nie polecam warsztaty i
szkolenia Q Zmianom, ponieważ…
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Aż 76% nauczycieli uznało, że poleciliby szkolenia Stowarzyszenia innym. W uzasadnieniu swojej decyzji
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najczęściej padały takie wypowiedzi jak:
Polecam - budzą bez kawy, inspirują do myślenia. Dziękuję.
Polecam - można się uczyć dobrze bawiąc. Dzięki.
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Polecam - powiew świeżości w podejściu do zawodu.
Polecam - można dowiedzieć się o istnieniu różnych przydatnych programów do wykorzystania na lekcji.
Polecam - są ciekawe i kształtujące.
Polecam - były przeprowadzone profesjonalnie.
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Wnioski
W wyniku przeprowadzenia warsztatów, zajęć pozalekcyjnych i szkolenia dla nauczycieli z zakresu
edukacji medialnej i edukacji opartej na twórczości można zauważyć, że:
Wśród uczniów i uczennic szkoły podstawowej, którzy brali udział w warsztatach zdecydowanie
wzrosła wiedza z zakresu edukacji medialnej – różnorodności mediów, ich funkcji, zachowywania
bezpieczeństwa w Internecie – w tym cyberprzemocy, poszanowania prywatności innych osób w
przestrzeni wirtualnej oraz poszanowania praw autorskich w Internecie . Temat ten jest też dla nich
bardzo ważny – uczniowie powracali do niego podczas uzupełniania zdania Na warsztatach ważne
było dla mnie… (29% ankietowanych).
Również zdecydowanie zwiększył się u dzieci wachlarz konstruktywnych sposobów reagowania w
sytuacjach, które bezpośrednio zagrażają im w przestrzeni internetowej.
Wzrosła również wiedza z zakresu odróżniania od siebie faktów i opinii, która tak naprawdę
powinna być wiedzą elementarną dla tej grupy wiekowej dzieci. Przed warsztatami tylko połowa
uczniów i uczennic potrafiła poprawnie odróżnić fakt od opinii, a w wyniku warsztatów wiedza to
wzrosła aż o ok. 25%.
Uczniowie jak i uczennice wysoko oceniają warsztaty, zaznaczali, że warsztaty im się podobały.
Oznacza to, że warsztaty były dostosowane do wieku i potrzeb swoich odbiorców oraz że zostały
przeprowadzone w atrakcyjniej formie.
Zajęcia pozalekcyjne, które nie były obligatoryjne dla uczestników warsztatów, cieszyły się
powodzeniem – 33% uczniów uczestniczących w warsztatach również brało udział w zajęciach
dodatkowych.
Forma zajęć pozalekcyjnych bardzo podobała się uczniom – w ankietach ewaluacyjnych zarówno
sami uczniowie jak i osoba ze strony Szkoły współprowadząca zajęcia, wysoko oceniali jakość
przeprowadzonych zajęć, ich formę oraz poruszane treści. Uczniowie i uczennice wskazywali, że w
ciekawy i niekonwencjonalny sposób mogli rozwijać swoje umiejętności pisarskie i graficzne, które
towarzyszą tematowi edukacja medialna.

zajęć dydaktycznych, a pozostali mieli okazję odświeżyć sobie już znane metody czy spojrzeć na nie
z nowej perspektywy.
Projekt

Partnerzy projektu

Projekt współfinansuje

Strona

Zdecydowana większość uczestników poznała nowe i twórcze sposoby pracy z uczniami podczas
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Również dla nauczycieli udział w szkoleniu był odświeżający i pobudzający do refleksji.
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Załączniki
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Załącznik nr 1. Ankieta ewaluacyjna pre test dla uczestników warsztatów „Ja odbiorca” i „Ja twórca”
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Załącznik nr 2. Ankieta ewaluacyjna post test dla uczestników warsztatów „Ja odbiorca” i „Ja twórca”
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Załącznik nr 3. Ankieta ewaluacyjna post test dla uczestników zajęć pozalekcyjnych „Medialni Twórcy”
Anonimowa ankieta dla uczestniczek i uczestników zajęć pozalekcyjnych „Medialni Twórcy”
w projekcie „Ja odbiorca – Ja twórca”
Klasa …….. Szkoła………………………………………… Data………………….. Płeć: Dziewczynka / Chłopiec
Dokończ poniższe zdania:
Na zajęciach PODOBAŁO/ NIE PODOBAŁO mi się…

Zainteresowało mnie…

Po tych zajęciach zapamiętam, że….

Zajęcia „Medialni Twórcy” rozwinęły moje zainteresowania (zaznacz odpowiednie buzie)
pisaniem tekstów
ŚREDNIO

WCALE

BARDZO

ŚREDNIO

WCALE
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BARDZO

rysowaniem grafik
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Załącznik nr 4. Ankieta ewaluacyjna post test dla współprowadzącego zajęcia pozalekcyjne „Medialni
Twórcy”
Ankieta dla współprowadzącej zajęcia „Medialni Twórcy”
Data ……………………………………..………………………………………….
Dokończ proszę poniższe zdania:
Na zajęciach podobało mi się…
Na zajęciach nie podobało mi się…
Ciekawe było dla mnie…
Oceń na ile zajęcia Medialni Twórcy rozwinęły twórcze myślenie uczestników:
1
Zdecydowanie nie

2

Rozwinęły

3
Trudno

4

Powiedzieć

W

5
Bardzo rozwinęły
twórcze myślenie

jaki

sposób?

............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Oceń na ile zajęcia Medialni Twórcy rozwinęły umiejętności współpracy:
1
Zdecydowanie nie
Rozwinęły

W

2

3
Trudno
Powiedzieć

4

5
Bardzo rozwinęły
umiejętności współpracy

jaki

sposób?

Strona
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Załącznik nr 5. Ankieta ewaluacyjna post test dla uczestników szkolenia dla nauczycieli „Trening
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