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Cząstkowy raport ewaluacyjny
warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie
realizowanych w roku 2013
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Wstęp
W 2013 roku odbyły się warsztaty dla czterech klas VI oraz jednej klasy V w Szkole Podstawowej nr 127
w Warszawie (SP 127) oraz trzech klas III w Gimnazjum nr 30 w Warszawie (G 30).
Uczniowie i uczennice SP 127 uczestniczyli w jednodniowych pięciogodzinnych warsztatach wspierających
uczenie się przez całe życie. A młodzież z G 30 uczestniczyła w trzydniowych dziewięciogodzinnych
warsztatach z tej samej tematyki. 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.
Przed rozpoczęciem warsztatu uczniowie i uczennice wypełniali anonimową ankietę pretest składającą się z:
dla SP 127 z pięciu pytań – czterech pytań otwartych i jednego pytania zamkniętego,
dla G 30 z sześciu pytań – pięciu pytań otwartych i jednego zamkniętego.
Natomiast po warsztatach uczniowie i uczennice wypełniali anonimową ankietę postest składającą się z:
dla SP 127 siedmiu pytań – czterech pytań otwartych, jednego pytania półotwartego, dwóch pytań
zamkniętych,
dla G 30 z ośmiu pytań – pięciu zamkniętych, jednego półotwartego i dwóch 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 wspierających uczenie się przez całe życie uczestniczyło 64 uczniów i uczennic z SP
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127 oraz 59 uczniów i uczennic z G 30.
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Ewaluacja warsztatów dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 127
Pierwsze pytanie otwarte w ankietach dotyczyło wewnętrznej motywacji do nauki uczniów i uczennic. Pytanie
to brzmiało: Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów:
Przed warsztatami 5% uczniów nie udzieliło na to pytanie ani jednej odpowiedzi. 78% ankietowanych
potrafiło podać do trzech odpowiedzi, a tylko 17% uczniów wymieniło ich od czterech do siedmiu. Natomiast
po warsztatach nie było ani jednej osoby, która nie odpowiedziała na to pytanie. 49% uczniów i uczennic
udzielało do trzech odpowiedzi (czyli o 29 punktów procentowych mniej niż przed warsztatami), a aż 52%
ankietowanych podawało od czterech do siedmiu logicznych odpowiedzi na to pytanie (aż o 35 punktów
procentowych więcej niż przed warsztatami). Wykres nr 1 prezentuje szczegółowe dane dotyczące
odpowiedzi uczniów na to pytanie.
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Wykres 1. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie "Po co się uczysz?"

Warto podkreślić, że po warsztatach odpowiedzi uczniów na to pytanie były bardziej różnorodne
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i zdecydowanie bardziej precyzyjne. Ich przykładowe wypowiedzi zostały zaprezentowane na Rysunku nr 1.
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Przykładowe odpowiedzi na pytanie Po co się uczysz? udzielone przed warsztatami:
• Żeby być mądrym
• Żeby w przyszłości znaleźć lepszą pracę
• Aby mieć dobre stopnie
Przykładowe odpowiedzi na pytanie Po co się uczysz? udzielone po warsztatch:
•
•
•
•

Żeby być biznesmenem
Aby umieć różne umiejętności np.: gotowanie, uczenie się różnych języków
Bo chcę pójść do dobrego gimnazjum
Uczę się po to, abym mogła z dobrymi wynikami realizować swoje marzenia
Rysunek 1. Przykładowe wypowiedzi uczniów i uczennic na pytanie: "Po co się uczysz?"

Drugie pytanie otwarte sprawdzało umiejętność rozpoznawania czynników wspomagających naukę
i rozpraszających, brzmiało: Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?
Przed warsztatami aż 16% ankietowanych nie potrafiło wskazać ani jednego czynnika, który pomaga
w nauce. 59% uczniów i uczennic wskazywało od jednego do dwóch takich czynników i tylko 25% osób
potrafiło wskazać od trzech do czterech. Z kolei po warsztatach każdy uczeń potrafił wskazać przynajmniej
jeden czynnik. 33% ankietowanych wskazywało od jednego do dwóch takich czynników, a aż 55% uczniów
i uczennic wskazywało od trzech do pięciu czynników wspierających uczenie się (wzrost aż o 30 punktów
procentowych). Szczegółowe dane odpowiedzi uczniów prezentuje Wykres nr 2.

Co pomaga w nauce?
34%

33%

35%

29%

30%

25%

25%

25%
20%

17%

16%

15%

8%

10%
5%

8%
3%

0%

0%

0%
0 odpowiedzi

1 odpowiedzi

2 odpowiedzi
PRE

3 odpowiedzi

4 odpowiedzi

5 odpowiedzi

POST

Strona 5

Wykres 2. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytane: "Co pomaga w nauce?"
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Druga część pytania dotyczyła czynników przeszkadzających w nauce. Przed warsztatami 14% uczniów nie
udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie, 54% uczniów potrafiło wskazać od jednego do dwóch czynników,
a 31% od trzech do czterech poprawnych odpowiedzi. Natomiast po warsztatach tylko 2% uczniów (1 osoba)
nie wskazało ani jednego takiego czynnika. 33% ankietowanych wskazywało od jednego do dwóch
czynników i aż 63% wskazywało poprawnie od trzech do czterech czynników, które przeszkadzają w nauce.
Bardziej szczegółowe dane dotyczące tej części pytania przedstawia Wykres nr 3.
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Wykres 3. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Co przeszkadza w nauce?"

Rysunek nr 2 przedstawia przykładowe wypowiedzi uczniów i uczennic na pytanie Co pomaga, a co
przeszkadza w nauce?

•
•
•
•
•
•
•
•
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orzechy
wyspanie
kolorowe pisaki

Co przeszkadza w nauce?
•
•
•
•
•
•
•

chaos
bałagan
hałas
głośna muzyka
głód
zmęczenie
źle dopasowane miejsce pracy

Rysunek 2. Przykładowe wypowiedzi na pytanie: "Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?"
Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.
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Trzecie pytanie otwarte sprawdzało wiedzę na temat znajomości różnorodnych metod mnemotechnicznych.
Brzmiało ono następująco: Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak najwięcej.
Przed warsztatami żaden z uczniów nie udzielił prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. Z kolei po warsztatach
jedynie 6% ankietowanych nie podało żadnej odpowiedzi, 46% podawało od jednej do dwóch mnemotechnik,
a 47% podawało od trzech do pięciu różnych mnemotechnik. Wykres nr 4 przedstawia szczegółowe dane
odpowiedzi na to pytanie.
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Wykres 4. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jakie znasz mnemotechniki?"

Uczniowie i uczennice wymieniali m. in. takie mnemotechniki jak: rymowanki, pokazywanie z gestem,
skojarzenia, pierwsze litery, mapa myśli.
Pytanie czwarte miało na celu sprawdzenie, czy uczniowie i uczennice wiedzą, jaki mają styl uczenia się.
Ankietowani mogli wybrać jedną lub kilka z czterech możliwych odpowiedzi: wzrokowiec, słuchowiec, typ
działający, nie wiem. Ponieważ uczniowie i uczennice mogli zaznaczać więcej niż jedną odpowiedź, dane
procentowe nie sumują się do 100% (Wykres nr 5).
Przed warsztatami 25% uczestników nie potrafiło określić swojego stylu uczenia się, 30% wskazywało, że
jest wzrokowcem, 39% - słuchowcem, a 14% - typem działającym. W trakcie warsztatu uczniowie wypełniali
test diagnozujący ich dominujący styl uczenia się, dlatego też po warsztacie tylko 2% (1 osoba) nie potrafiło
wskazać swojego stylu uczenia się (spadek o 23 punkty procentowe), 56% uznało, że dominuje u nich
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wzrokowiec, 30% - słuchowiec a 27% - typ działający.
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Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?
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Wykres 5. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?"

Pytanie piąte sprawdzało umiejętności ankietowanych w dopasowaniu odpowiednich sposobów uczenia się
do odpowiedniego stylu uczenia się. Do każdego z trzech styli pasowały zawsze (w ankiecie pre- i posttest)
dwie odpowiedzi. Procentowe zestawienie odpowiedzi prezentują Wykres nr 6.
Do wzrokowca przed warsztatami 52% ankietowanych nie potrafiło dopasować ani jednej rady, 30%
dopasowywało jedną, a zaledwie 19% dwie. Po warsztatach 33% uczniów poprawnie dopasowało jedną radę,
a aż 67% obydwie (wzrost aż o 48 punktów procentowych w porównaniu do pretestu).
Do słuchowca przed warsztatami 28% osób nie dopasowało żadnej rady, 53% potrafiło dopasować jedną,
a 19% - dwie. Po warsztatach tylko 8% nie wskazywało żadnej prawidłowej odpowiedzi, 44% potrafiło
wskazać jedną, a 46% rozpoznawało dwie dobre rady do tego stylu (wzrost o 27 punktów procentowych w
porównaniu do ankiety pretest).
Do typu działającego przed warsztatami aż 53% uczniów i uczennic nie potrafiło dopasować ani jednej rady,
34% dopasowywało jedną, a 13% - dwie. Z kolei po warsztatach 11% miało trudność z dopasowaniem rad do
tego stylu, 41% dopasowywało prawidłowo jedną radę, a aż 46% - dwie (wzrost o 33 punkty procentowe
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w porównaniu z pretestem).
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Wykres 6. Procentowe zestawienie odpowiedzi na polecenie: "Dopasuj radę do stylu uczenia się"

Pytanie szóste znajdujące się na ankiecie postetstu pozwalało uczniom i uczennicom określić swój stosunek
do warsztatów, w których uczestniczyli. Pytanie 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 4,51, co oznacza, że warsztaty im się podobały.
95,24% uczniów i uczennic uznało, że warsztaty podobały im się, 1,59% nie miało zdania na ten temat, dla
1,59% warsztaty nie były atrakcyjne, a 1,59% uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.
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Wykres 7. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jak Ci się podobały warsztaty?"
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63,49%
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Pytanie numer siedem w posteście stanowiło uzupełnienie wcześniejszego pytania i przybrało formę
dokończenia podanego zdania. Brzmiało ono następująco: Na warsztatach było dla mnie ważne…
Spośród wypowiedzi uczniów wyodrębniono osiem kategorii:
Mnemotechniki – 40%
Inne – 27%
Brak odpowiedzi – 17%
Dobra zabawa/ atmosfera – 14%
Style uczenia się – 10%
Motywacja – 5%
Współpraca – 5%
Co pomaga a co przeszkadza w nauce? – 3%
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%. Rysunek nr 3 prezentuje przykładowe
uzupełnienia zdania przez uczniów i uczennice. Odpowiedzi, które zakwalifikowały się do kategorii Inne
najczęściej odnosiły się do trenerek, wskazywały, że wszystko podobało się ankietowanym.

Na warsztacie było dla mnie ważne…

• …to że wszyscy się dogadaliśmy i byliśmy zgraną drużyną.
• …że każdy był na pierwszym miejscu każda odpowiedź była dobra i była bardzo
miła atmosfera. Mam nadzieję, że jeszcze raz będą takie zajęcia!
• …to że pani nauczyła nas wielu rzeczy o mnemotechnikach, stylach uczenia się itp.
• …jakie mnemotechniki poznałam oraz że mi się podobają. Bardzo mi się podobały
te warsztaty. Pani Olga była super miła.
• …wszystko! Bardzo fajnie się na nich bawiłam. Chciałabym mieć ich więcej.
• …ponieważ nauczyłam się i zrozumiałam, że warto się uczyć.
• …wszystko! Nauczyłam się tyle ciekawych rzeczy, że aż brak mi słów!
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Rysunek 3. Przykładowe uzupełnienia zdania: "Na warsztacie było dla mnie ważne..."
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Ewaluacja warsztatów dla uczniów i uczennic Gimnazjum nr 30
Pytanie 1. Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów.
Dwukrotnie (przed i po warsztatach) poproszono uczniów o zapisanie jak największej liczby powodów, dla
których się uczą. Przed warsztatami 25% uczniów podało tylko jeden powód uczenia się, co po warsztatach
zmalało do 11%. Co więcej, po warsztatach aż 64% uczniów podało trzy lub więcej powodów, dla których
się uczą, w porównaniu do 33% przed warsztatami (Wykres nr 8). Przed warsztatami uczniowie najczęściej
wymieniali następujące powody: aby mieć dobre oceny, aby zdobyć wykształcenie, aby mieć dobrą pracę, bo
muszę. Po warsztatach oprócz dobrej, wymarzonej pracy, wykształcenia i pieniędzy bardzo często
występowały także takie powody, jak: aby spełnić swoje marzenia, aby osiągnąć coś w życiu, aby zrealizować
swój cel.
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Wykres 8. Procentowe zestaienie odpowiedzi na pytanie: "Po co się uczysz?"

Przed i po warsztatach zapytano uczniów, co pomaga, a co przeszkadza w nauce. Aż 66% uczniów potrafiło
po warsztatach podać trzy lub więcej czynników ułatwiających naukę, w porównaniu do 39% przed
warsztatami (Wykres nr 9).
Najczęściej uczniowie pisali o ciszy, spokoju, motywacji, planowaniu nauki, przerwach oraz o wygodnym

Strona 11

i stałym miejscu nauki.
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Co pomaga w nauce?
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Wykres 9. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Co pomaga w nauce?"

Przed warsztatami 23% uczniów wymieniło trzy lub więcej czynników przeszkadzających w nauce, zaś po
warsztatach już 45% ankietowanych potrafiło wymienić trzy i więcej takie czynniki (Wykres nr 10).
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Wykres 10. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Co przeszkadza w nauce?"

Warto dodać, że w obu podpunktach wypowiedzi uczniów po warsztatach były bardziej różnorodne
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i urozmaicone. Przykłady odpowiedzi uczniów i uczennic przed i po warsztatach prezentuje Rysunek nr 4.
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Co pomaga w
nauce?

Co przeszkadza w
nauce?
Przed warsztatami:
• bałgan
• telewizja
• komputer

Przed warsztatmi:
• cisza
• spokój
• porządek
• koncentracja
• książki

Po warsztatch:
• stres
• brak motywacji
• hałas
• brak planu
• złe oświetlenie
• niska samoocena
• zmęczenie
• niezdrowe odżywanie się

Po warsztatach:
• motywacja
• planowanie
• przerwy
• wygodne miejsce
• notatki graficzne
• zdrowe odżywanie się

Rysunek 4. Przykładowe wypowiedzi na pytanie: "Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?"

Pytanie 3. Jakie znasz mnemotechniki? Wymień jak najwięcej.
Przed warsztatami aż 98% uczniów nie potrafiło wymienić ani jednej mnemotechniki. Uczniowie nie znali
znaczenia tego słowa, często podczas pretestu dopytywali, co ono oznacza. Po warsztatach aż 78% uczniów
potrafiło wymienić przynajmniej jedną mnemotechnikę. Co więcej, w postteście aż 54% uczniów wymieniło
trzy lub więcej mnemotechniki (Wykres nr 11). Najczęściej pojawiały się: skojarzenia, mapa myśli, wierszyki
i metoda historii.

Jakie znasz mnemotechniki?
98%

54%

23%

20%
0%

0 odpowiedzi

3%

2%

1 odpowiedź
PRE

2 odpowiedzi
POST

0%
3 odpowiedzi i więcej

Wykres 11. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jakie znasz mnemotechniki?"
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Uczniów zapytano również o to, jaką mnemotechnikę mogliby zastosować do nauki (pytanie 4):
•

Trudnych słówek z j. angielskiego

•

Ostatniego rozdziału z podręcznika z historii

•

Słów z „rz” niewymiennym

Po warsztatach 70% uczniów wskazywało jedną z mnemotechnik jako metodę do nauki słówek
z j. angielskiego (w porównaniu do 5% przed warsztatami), najczęściej były to skojarzenia. W przypadku
nauki ostatniego rozdziału z podręcznika z historii 54% uczniów po warsztatach podawało jakąś
mnemotechnikę (w porównaniu do 3% przed warsztatami) i najczęściej była to mapa myśli lub metoda historii.
Natomiast w pytaniu dotyczącym nauki słów z „rz” niewymiennym, po warsztatach 71% uczniów wymieniało
mnemotechnikę (w porównaniu do 2% przed warsztatami) i najczęściej była to metoda historii.
Przed warsztatami większość uczniów nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie (85%), bądź pisało „nie wiem”;
kilkakrotnie pojawiła się też odpowiedź: „powtarzanie na głos”, jako technika przydatna do nauki.
Po warsztatach aż 82% uczniów wskazało jedną z mnemotechnik jako technikę do nauki jednego
z wymienionych zagadnień, a 41% uczniów wskazało mnemotechniki we wszystkich 3 przykładowych
zagadnieniach.

Pytanie 5. Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?
Dwukrotnie zapytano uczniów o to, jaki styl uczenia się jest im najbliższy. Przed warsztatami 36%
uczniów wybrało wzrokowca, 27% słuchowca, a 31% typ działający. Po warsztatach, na których uczniowie
wypełniali test diagnozujący styl uczenia się, procenty preferowanych stylów uległy zmianie: 57% uczniów
wskazało wzrokowca, 36% słuchowca, a 21% typ działający (Wykres nr 12). Ponadto, przed warsztatami aż
24% uczniów nie wiedziało, jaki ma preferowany styl uczenia się, co zmalało do 7% po warsztatach.

Ponieważ ankietowani mogli udzielić więcej niż jednej odpowiedzi, dane procentowe przedstawione powyżej
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nie sumują się do 100%.
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Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?
57%
60%
50%
36%

40%

36%

31%

27%

24%

23%

30%
20%

7%

10%
0%
wzrokowiec

słuchowiec

typ działający
PRE

nie wiem

POST

Wykres 12. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?"

Pytanie 6. Połącz linią poradę, która najlepiej pasuje do danego stylu uczenia się.
Przed i po warsztatach, poproszono uczniów o dopasowanie porady do danego stylu uczenia się. Do każdego
stylu pasowały dwie porady. Po warsztatach 86% uczniów potrafiło poprawnie dopasować obie porady dla
wzrokowca (w porównaniu do 73% przed warsztatami), 80% dopasowało poprawnie obie porady dla
słuchowca (w porównaniu z 64% przed warsztatami), natomiast obie porady dla typu działającego po
warsztatach dopasowało poprawnie 77% uczniów (w porównaniu z 49% przed warsztatami) (Wykres nr 13).

Dopasuj poradę do stylu uczenia się
100%
86%

90%
80%

80%

77%

73%

70%

64%

60%
49%

50%
40%

31%
27%

30%
20%
10%

20%
15%

12%

13%

1%

20%

9%
2%

0%

0%

20%

0
1
2
0
1
2
0
1
2
odpowiedzi odpowiedź odpowiedzi odpowiedzi odpowiedź odpowiedzi odpowiedzi odpowiedź odpowiedzi
słuchowiec
PRE

POST

Wykres 13. Procentowe zestawienie odpowiedzi na polecenie: "Dopasuj poradę do stylu"
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Pytanie 7. Zakreśl buzię, która obrazuje, w jakim stopniu podobały Ci się warsztaty.
W postteście po warsztatach, zapytano uczniów, w jakim stopniu podobały im się warsztaty.
Uczniowie mieli zakreślić buzię na pięciostopniowej skali, od: „1 – bardzo mi się nie podobały”, do „5 –
bardzo mi się podobały”. Średnia ocen warsztatów wyniosła 4,26, co oznacza, że uczniom warsztaty się
podobały (Wykres nr 14).

W jakim stopniu podobały Ci się warsztaty?
3%

2% 2%
3%
38%

52%

bardzo mi się podobały

podobały mi się

nie mam zdania

nie podobały mi się

bardzo mi się nie podobały

brak odpowiedzi

Wykres 14. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Jak Ci się podobały warsztaty?"

Pytanie 8. Na warsztatach było dla mnie ważne….
Po warsztatach poproszono również uczniów o napisanie, co było dla nich ważne podczas zajęć. Dla 32%
uczniów ważne było poznanie różnych nowych sposobów uczenia się, w tym mnemotechnik. 23% uczniów
pisało o motywacji, jako o ważnym temacie na warsztatach: „dowiedziałem się, jak się zmotywować do
nauki”, „ważne były dla mnie filmy motywacyjne”. Ważna okazała się także atmosfera warsztatów, nauka
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poprzez zabawę (14%) oraz współpraca z innymi uczniami i praca w grupach (9%) (Wykres nr 15).
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Na warsztacie ważne było dla mnie...
40%
32%
30%
23%
20%
20%
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uczenia się

motywacja

styl uczenia

praca
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inne
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Wykres 15. Procentowe zestawienie odpowiedzi na pytanie: "Na warsztacie ważne było dla mnie..."
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Wnioski
W wyniku przeprowadzenia warsztatów wspierających uczenie się można zauważyć, że:
Zarówno wśród młodzieży gimnazjalnej jak i uczniów i uczennic szkoły podstawowej zdecydowanie
wzrasta wiedza z zakresu różnego rodzaju mnemotechnik. Temat ten jest też dla nich bardzo ważny –
obie grupy wiekowe powracały do niego podczas uzupełniania zdania Na warsztatach ważne było dla
mnie… (32% - G30, 40% - SP127).
Zmienia się podejście uczniów w kwestii motywacji – po warsztatach uczniowie i uczennice
wymieniają nie tylko więcej powodów, dla których się uczą, ale powody te są jakościowo bardziej
różnorodne i częściej odnoszą się do motywacji wewnętrznej.
Uczestnicy warsztatów po zrealizowanych zajęciach dostrzegają również więcej czynników
pomagających i przeszkadzających w uczeniu się. Warto zaznaczyć, że wymieniają również więcej
takich czynników, na które mają realny wpływ.
Dzięki warsztatom uczniowie i uczennice precyzują swoją wiedzę dotyczącą stylów uczenia się,
zdobywają też większą wiedzę odnośnie różnic pomiędzy tymi stylami i dobrych rad, które wspierają
efektywność uczenia się dla danego stylu.
Zarówno uczniowie jak i uczennice z obu grup wiekowych wysoko oceniają warsztaty, zaznaczali, że
warsztaty im się podobały i deklarowali chęć ponownego w nich uczestnictwa. Oznacza to, że
warsztaty były dostosowane do wieku i potrzeb swoich odbiorców oraz że zostały przeprowadzone
w atrakcyjniej formie.

Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie były
realizowane przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
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w ramach projektu „TU PRAGA WAW PL”.
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Załączniki
Załącznik nr 1. Ankieta ewaluacyjna dla SP 127 – pretest

Ankieta ewaluacyjna przed warsztatami wspierającymi uczenie się przez całe życie
Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem!

1.

Data ……………………………..

Zaznacz płeć: Dziewczynka / Chłopiec

Numer szkoły ……………………

Klasa………………………………….

Po co się uczysz? Wymień jak najwięcej powodów:

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

2.

Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?
Co pomaga w nauce?

3.

Co przeszkadza w nauce?

Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak najwięcej:

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

Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?
wzrokowiec

Zakreśl właściwy:

słuchowiec

typ działający

5. Połącz linią PORDĘ dopasowaną do STYLU UCZENIA SIĘ.
UWAGA do każdego stylu pasuje więcej porad niż jedna.
Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

nie wiem
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4.
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PORADY

STYL UCZENIA SIĘ

Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj.
Demonstruj pojęcia za pomocą gestów.

WZROKOWIEC

Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania.
Korzystaj z wielu kolorów.

SŁUCHOWIEC

Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją.
Używaj kolorowych pisaków.

TYP DZIAŁAJĄCY

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺
Ankieta ewaluacyjna jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „TU PRAGA WAW PL”.

Załącznik nr 2. Ankieta ewaluacyjna dla SP 127 – posttest

Ankieta ewaluacyjna po warsztatach wspierających uczenie się przez całe życie
Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem!

Data ……………………………..

Zaznacz płeć: Dziewczynka / Chłopiec

Numer szkoły ……………………

Klasa………………………………….

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

2.

Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?

Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.
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…………………………………………………………………………………………………………
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Co pomaga w nauce?

3.

Co przeszkadza w nauce?

Jakie mnemotechniki znasz? Wymień ich jak najwięcej:

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

4.

Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy?
wzrokowiec

5.

Zakreśl właściwy:

słuchowiec

typ działający

nie wiem

Połącz linią PORDĘ dopasowaną do STYLU UCZENIA SIĘ
UWAGA do każdego stylu pasuje więcej porad niż jedna.
PORADY

STYL UCZENIA SIĘ

Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj.
Demonstruj pojęcia za pomocą gestów.

WZROKOWIEC

Głośno powtarzaj najważniejsze fakty do zapamiętania.
Korzystaj z wielu kolorów, np. kolorowych zakreślaczy, kolorowych

SŁUCHOWIEC

kredek, kolorowych kartek.
Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją.
TYP DZIAŁAJĄCY

6. Zakreśl buzię, która obrazuje, w jakim stopniu podobały Ci się warsztaty:
Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.
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Stosuj tabele, grafiki, obrazki, mapy myśli jako notatki.

TU PRAGA WAW PL

Bardzo mi się podobały

podobały się

nie mam zdania

7.

zdanie.

Na

Dokończ

nie podobały mi się

warsztatach

bardzo mi się nie podobały

było

dla

mnie

ważne

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

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺
Ankieta ewaluacyjna jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „TU PRAGA WAW PL”.
Załącznik nr 3. Ankieta ewaluacyjna dla G 30 – pretest

Ankieta ewaluacyjna przed warsztatami wspierającymi uczenie się przez całe życie
Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem!
Data ………………… Numer szkoły …………………Klasa …………………
Zaznacz płeć:

Kobieta / Mężczyzna

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

Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?
Co pomaga w nauce?

3.

Jakie znasz mnemotechniki? Wymień ich jak najwięcej:

Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

Co przeszkadza w nauce?
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2.
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

4.

Jaką mnemotechnikę możesz zastosować do nauki

•

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

…………………………………………………………………………………………………
•

ostatniego rozdziału z podręcznika historii: ……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
•

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

…………………………………………………………………………………………………

5.

Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy? Zakreśl właściwy:
wzrokowiec

słuchowiec

typ działający

nie wiem

Połącz linią poradę, która najlepiej pasuje do danego stylu uczenia się.

6.

UWAGA! Do każdego stylu pasuje więcej niż jedna porada.

•

Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj.

•

Demonstruj pojęcia za pomocą gestów.

•

Głośno powtarzaj najważniejsze fakty
do zapamiętania.

•

Korzystaj z wielu kolorów, np. kolorowych
zakreślaczy, kredek, kolorowych karteczek.

•

Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją.

•

Stosuj tabele, grafiki, obrazki, mapy myśli jako notatki.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺
Projekt „TU PRAGA WAW PL” współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy.

STYL UCZENIA SIĘ

WZROKOWIEC

SŁUCHOWIE
C
TYP DZIAŁAJĄCY
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PORADA
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Ankieta ewaluacyjna jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „TU PRAGA WAW PL”.

Załącznik nr 3. Ankieta ewaluacyjna dla G 30 – posttest

Ankieta ewaluacyjna po warsztatach wspierających uczenie się przez całe życie
Ankieta jest anonimowa – nie podpisuj jej imieniem, ani nazwiskiem!
Data …………………
Zaznacz płeć:

Numer szkoły ………………… Klasa …………………

Kobieta / Mężczyzna

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

2.

Co pomaga, a co przeszkadza w nauce?
Co pomaga w nauce?

3.

Co przeszkadza w nauce?

Jakie znasz mnemotechniki? Wymień ich jak najwięcej:

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

4.

Jaką mnemotechnikę możesz zastosować do nauki

•

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

…………………………………………………………………………………………………
•

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

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

…………………………………………………………………………………………………
5.

Jaki styl uczenia się jest Ci najbliższy? Zakreśl właściwy:
wzrokowiec

słuchowiec

typ działający

nie wiem

Połącz linią poradę, która najlepiej pasuje do danego stylu uczenia się.

6.

UWAGA! Do każdego stylu pasuje więcej niż jedna porada.

PORADA

STYL UCZENIA SIĘ

•

Jeżeli to możliwe: śpiewaj, rapuj, rymuj.

•

Demonstruj pojęcia za pomocą gestów.

•

Głośno powtarzaj najważniejsze fakty

WZROKOWIEC

do zapamiętania.
•

SŁUCHOWIE
C

Korzystaj z wielu kolorów, np. kolorowych

TYP DZIAŁAJĄCY

zakreślaczy, kredek, kolorowych karteczek.

7.

•

Odegraj krótką scenkę związaną z lekcją.

•

Stosuj tabele, grafiki, obrazki, mapy myśli jako notatki.

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

Bardzo mi się podobały

8.

podobały się

nie mam zdania

nie podobały mi się

bardzo mi się nie podobały

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

…………………………………………………………………………………….…….……………
Dziękujemy za wypełnienie ankiety ☺
Strona 25

Ankieta ewaluacyjna jest wykorzystywana do ewaluacji projektu „TU PRAGA WAW PL”.
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