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Ewaluacja projektu BAZA 
Szczegółowe dane dotyczące procesu ewaluacji znajdują się w raporcie merytorycznym wraz z 

wykazem narzędzi ewaluacji. 

W niniejszym raporcie zaprezentowane zostały ogólne statystyki zebrane w projekcie dotyczące jego 

uczestników oraz ewaluacja poszczególnych działań. Dane te zostały zebrane w okresie od czerwca 

2013 roku do maja 2014 roku i dotyczą pierwszej części realizacji projektu – semestru zimowego roku 

szkolnego 2013/2014. 

Wskaźniki ze szkół obejmują ogólne średnie ocen semestralnych – czyli ze wszystkich przedmiotów 

szkolnych oraz bardziej szczegółowe dotyczące konkretnych przedmiotów. Ponadto, zebrano dane o 

frekwencji uczniów i uczennic oraz liczby godzin nieusprawiedliwionych. Ten ostatni wskaźnik wiąże 

się z absencją szkolną powodowaną innymi przyczynami niż choroba ucznia. Z reguły w skład tych 

godzin wchodzą wagary. 

Dane pochodzą z trzech szkół objętych projektem: Szkoły Podstawowej numer 73, Gimnazjum numer 

31 i 32. W średnich ogólnych jednak włączone zostały dane dzieci i młodzieży z innych placówek 

oświatowych, a uczestniczących w działaniach projektu. 

Trzeba zaznaczyć, że w związku z funkcjonującym systemem szkolnym niektóre dane są trudno 

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

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

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

tych drugich z dziećmi objętymi edukacją wczesnoszkolną (I- III). 

Idąc za tą myślą, można wskazać na niedoskonałości porównania między różnymi szkołami, klasami 

jak również samymi uczniami – niektórzy z nich są lepiej lub gorzej oceniani ze względu na etykietę, 

jaką zostali obdarzeni. Należy być świadomym tych wszystkich czynników, które zaburzają zbadanie 

rzeczywistego wpływu wysiłku podjętego przez wykonawców projektu BAZA. Nie mniej, wyniki 

pokazują pewną tendencję i są materiałem do interpretacji stopnia zmiany społecznej, jaka 

niewątpliwie nastąpiła. 

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

dane placówki, a nawet poziomy edukacyjne. Dane zostały zebrane we współpracy ze szkołami 

projektu oraz pozyskane z bazy monitorującej.  

Należy jednak pamiętać, że niestety nie udało się pozyskać danych dotyczących frekwencji 

gimnazjalistów oraz liczby godzin nieusprawiedliwionych z semestru letniego 2012/2013, czyli w 

momencie, kiedy byli oni w klasie VI szkoły podstawowej. Obecna analizy nie zawierają tych 

informacji. 

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

zaangażować się dziecko. Tzn. kiedy napisano, że dziecko dostało trzy rodzaje wsparcia oznacza, że 

brało udział w trzech różnych działaniach projektu BAZA. 
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Projekt w liczbach 
Do marca 2014 roku w Bazie Monitorującej zgromadzono dane 835 osób, natomiast w projekcie 

aktywnie wzięło udział 660 dzieci i młodzieży. Oznacza to, że 79,5% osób, których dane zostały 

zebrane dostało przynajmniej jeden rodzaj wsparcia a 20,5% nie otrzymało pomocy ze strony 

organizacji realizujących projekt. 

W tych 20% znajdują się klasy, z którymi warsztaty zostały zaplanowane na kolejny semestr oraz 

osoby nieobecne na nich w poprzednim semestrze. Można przewidywać, że procent ten radykalnie 

się zmniejszy pod koniec semestru letniego 2013/2014. 

Poniżej zaprezentowano szczegółowe statystyki projektu wraz z analizą socjometryczną. 

Dane socjometryczne 
W projekcie co najmniej 55% osób pochodzi z Pragi Północ – tyle osób zadeklarowało w zgodach 

zamieszkiwanie na tym terenie. Oznacza to, że projekt obejmuje dzieci i młodzież z obszaru, który 

został przeznaczony do budowania Lokalnego Systemu Wsparcia.  

Nieznaczny procent dzieci i młodzieży zamieszkuje inne dzielnice Warszawy. Wysoki procent braków 

danych dotyczących miejsca zamieszkania może być związany z niechęcią do podawania danych 

osobowych, w momencie, kiedy nie zna się organizacji prowadzących projekt. W kolejnych jego 

etapach należy zadbać o skuteczniejszą promocję i szersze zapoznanie mieszkańców Warszawy z 

działaniami, jakie zostaną podjęte w projekcie. Wyniki zaprezentowane są w tabeli 1. 

Tabela 1 Miejsce zamieszkania odbiorców projektu. 

Miejsce zamieszkania 

Praga Północ 458 55% 

Praga Południe 7 1% 

Inne dzielnice 6 1% 

Brak danych 364 44% 

 

Dzieci i młodzież, która przystąpiła do projektu pochodzi z rodzin, które są zróżnicowane pod 

względem liczby osób w rodzinie. 20% to 4-osobowe rodziny, 16% trzy osobowe. Bardzo duży 

procent nie podało jednak tych danych – 44%. Szczegółowe wyniki zawiera tabela 2. 

Tabela 2 Procentowy i liczbowy rozkład osób w rodzinach odbiorców projektu. 

Liczba osób w rodzinie 

2 41 5% 

3 130 16% 

4 163 20% 

5 63 8% 

6 41 5% 

7 13 2% 

8 13 2% 

brak danych 369 44% 
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Analiza liczby dzieci w rodzinach wykazała, że dwoje to najpowszechniejszy model (34%). 

Szczegółowe analizy znajdują się w tabeli 3. 

Tabela 3 Liczba dzieci w rodzinie. 

Liczba dzieci w rodzinie 

1 121 21% 

2 196 34% 

3 73 13% 

4 54 9% 

5 10 2% 

6 11 2% 

7 3 1% 

8 3 1% 

brak danych 102 18% 

 

Ilość przydzielonego wsparcia 
365 dzieci otrzymało jeden rodzaj wsparcia (44% wszystkich osób wpisanych do Bazy Monitorującej), 

a 114 dwa rodzaje wsparcia tj. 14% uczestników. 11% dzieci i młodzieży zaangażowanych w projekt 

otrzymało trzy rodzaje wsparcia, a 5% - cztery formy. Najwięcej, bo siedem rodzajów otrzymało 1% 

uczestników projektu. Szczegółowe wyniki zawiera tabela 4. 

Tabela 4 Procentowy rozkład dzieci, które otrzymały daną ilość rodzajów wsparcia. 

Ilość wsparcia Ilość dzieci Procent dzieci 

1 rodzaj wsparcia 365 44% 

2 rodzaje wsparcia 114 14% 

3 rodzaje wsparcia 93 11% 

4 rodzaje wsparcia 44 5% 

5 rodzaje wsparcia 19 2% 

6 rodzaje wsparcia 15 2% 

7 rodzaje wsparcia 8 1% 

 

Poniżej zostały zaprezentowane szczegółowe analizy ilości dzieci, które otrzymały różne rodzaje 

wsparcia w podziale na poszczególne szkoły. W tabeli 5 podane zostały liczby dzieci. 

Uczniowie i uczennice z Gimnazjum numer 32 byli najbardziej wspierani w projekcie, bo aż 210 osób 

otrzymało przynajmniej jeden rodzaj wsparcia. 

Na drugim miejscu pod tym względem plasuje się Szkoła Podstawowa numer 73. 201 dzieci 

uczęszczających do tej szkoły otrzymało przynajmniej jeden rodzaj wsparcia. 103 nie otrzymało 
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żadnego, co związane jest z zaplanowaniem realizacji warsztatów wspierających uczenie się w klasach 

II – III oraz klasach V na semestr letni 2013/2014.  

Również z takim rozplanowaniem działań wiąże się bardzo mała liczba dzieci ze Szkoły Podstawowej 

numer 354, w której to szkole zajęcia warsztatowe miały odbyć się w kolejnym semestrze. 

Widać wyraźnie, że w Gimnazjum numer 31, pomimo realizacji warsztatów wspierających uczenie się 

obowiązkowych dla każdej klasy, bardzo mało osób otrzymało przynajmniej jeden rodzaj wsparcia. 

Tabela 5 Liczba dzieci, które otrzymały różną ilość rodzajów wsparcia. 

 Liczba dzieci, które otrzymały różne 
rodzaje wsparcia 

Suma dzieci, które 
otrzymały przynajmniej 

1 rodzaj wsparcia Szkoły brak 1 2 3 4 i więcej 

SP nr 73 103 138 27 14 22 201 

SP nr 354 9 2 1 0 0 3 

Gimnazjum nr 31 13 36 19 20 18 93 

Gimnazjum nr 32 24 83 57 44 26 210 

Inne szkoły 
ponadpodstawowe 

7 37 6 7 9 59 

Inne szkoły podstawowe 5 8 3 5 3 19 

Bez szkoły 9 61 1 3 8 73 

Statystyki działań projektowych 
W tabeli 6 zaprezentowano szczegółowe statystyki opisowe każdego działania. 

W semestrze zimowym roku szkolnego 2013/2014 najwięcej dzieci wzięło udział w warsztatach 

wspierających uczenie się przez całe życie, bo aż 37% wszystkich osób wpisanych w bazę 

monitorującą. 21% uczestników było obecnych na spektaklach profilaktycznych, a 17% na 

warsztatach profilaktycznych. Te działania są ze sobą połączone tematycznie, dlatego można 

powiedzieć, że trzecią co do częstotliwości udziału aktywnością dzieci były miniprojekty – 14% 

wszystkich odbiorców projektu było w nie zaangażowanych. Kolejnym popularnym wydarzeniem, w 

którym brały udział dzieci i młodzież były weekendowe rozgrywki gier planszowych (12%) oraz 

korepetycje ogólne (12%). W konsultacjach indywidualnych uczestniczyło 9% uczestników projektu. 

W zajęciach pedagogicznych uczestniczyło 7% uczestników projektu, 6% skorzystało z bazy sportowej, 

5% było objętych opieką w Klubach Młodzieżowych. Rodzice 5% dzieci zaangażowanych w projekt 

brali udział w warsztatach dla rodzin. 

Na korepetycje specjalistyczne przychodziło 4% uczniów i uczennic. W przeciwieństwie do innych 

działań, liczba dzieci mogących skorzystać z tego rodzaju wsparcia jest dość ograniczona poprzez 

budżet, także wraz z trwaniem projektu ten procent może spadać, gdyż uzależniony jest od ogólnej 

liczby dzieci zaangażowanej w działania projektu.  

Poniżej 2% uczestników znalazły się takie działania jak: grupy uliczne, grupa wsparcia dla rodzin, 

zajęcia logopedyczne i teatralne.  
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Tabela 6 Procentowy udział dzieci w poszczególnych działaniach. 

Działania Ilość dzieci 
Procent dzieci w 

działaniach 

Warsztaty uczenia przez całe życie 304 37% 

Spektakle profilaktyczne 171 21% 

Warsztaty profilaktyczne 142 17% 

Miniprojekty 117 14% 

Weekendowe rozgrywki gier 
planszowych 

103 12% 

Korepetycje ogólne 101 12% 

Konsultacje indywidualne 74 9% 

Zajęcia pedagogiczne 57 7% 

Baza sportowa 50 6% 

Opieka weekendowa w Klubach 
Młodzieżowych 

41 5% 

Wsparcie rodzinne 38 5% 

Korepetycje specjalistyczne 31 4% 

Grupa uliczna 25 3% 

Grupa wsparcia dla rodzin 20 2% 

Zajęcia logopedyczne 19 2% 

Zajęcia teatralne 16 2% 

 

Korelacja działań 
Aby sprawdzić czy różne rodzaje wsparcia współwystępują ze sobą tzn. czy dziecko, które chodzi na 

korepetycje ogólne, chodzi również na terapię pedagogiczną – i jak często to występuje – obliczony 

został współczynnik korelacji. 

Poniżej zaprezentowane wyniki dotyczą korelacji słabych, lub średnich, które wystąpiły podczas 

analiz. Takie dane pozwolą zarysować tendencje m.in. jakie rodzaje wsparcia są dostarczane w 

sposób kompleksowy. 

Najwięcej pozytywnych korelacji (wraz ze wzrostem jednej zmiennej wzrasta też druga) wykazały 

Kluby Młodzieżowe i miniprojekty. 

Analiza współczynnika korelacji dla Klubów Młodzieżowych wykazała silny związek z wykorzystaniem 

bazy sportowej (r=  0,64). Oznacza to, że osoby korzystające z opieki w Klubach, równocześnie 

używały infrastruktury sportowej. Ponadto, w dużej mierze korzystały z korepetycji ogólnych (r= 

0,48). Uczestniczyły w miniprojektach (r= 0,28) oraz odbyły konsultacje indywidualne (r= 0,22), a ich 

rodzice uczestniczyli w warsztatach dla rodzin (r= 0,22) oraz grupie wsparcia (r= 0,18). Część z 

młodzieży korzystała również z zajęć teatralnych (r= 0,17). 

Wraz z udziałem w miniprojektach dzieci i młodzież korzystała z korepetycji ogólnych (r= 0,62), 

terapii pedagogicznej (r=0,51), bazy sportowej (r= 0,3), klubów – o których wspomniano wcześniej, 

terapii logopedycznej (r= 0,26) i konsultacji indywidualnych (r= 0,21). 

Ten kto chodził na korepetycje ogólne uczęszczał również na terapię pedagogiczną (r= 0,54) i 

logopedyczną (r= 0,31) oraz na konsultacje indywidualne (r= 0,26). 



 

 

St
ro

n
a8

 

Rodzice chodzący na warsztaty w znacznej mierze byli obecni również na grupie wsparcia (r= 0,38) 

oraz konsultacjach (r= 0,28), równocześnie dzieci z tych rodzin chodziły na zajęcia sportowe (r= 0,4). 

Fragment matrycy z powyższymi wynikami został zaprezentowany w tabeli 7. Na żółto zaznaczono 

słabe i średnie korelacje występujące między działaniami. Szczegółowa matryca ze wszystkimi 

korelacjami znajduje się w załączniku 1. 

Tabela 7 Fragment matrycy korelacji między poszczególnymi działaniami. 
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Zajęcia logopedyczne -0,03 -0,02 0,04 0,26 0,31 -0,04 

Zajęcia pedagogiczne 0,10 -0,04 0,18 0,51 0,54 0,11 

Zajęcia teatralne 0,05 -0,02 -0,01 0,12 0,03 0,11 

Opieka weekendowa w Klubach 
Młodzieżowych 

0,22 0,18 0,22 0,28 0,48 0,64 

Wsparcie rodzinne x 0,38 0,28 0,09 0,15 0,40 

Grupa wsparcia dla rodzin 0,38 X 0,12 -0,02 0,09 0,16 

Konsultacje indywidualne 0,28 0,12 x 0,21 0,26 0,42 

Miniprojekty 0,09 -0,02 0,21 x 0,62 0,30 

Korepetycje ogólne 0,15 0,09 0,26 0,62 x 0,48 

 

Warsztaty wspierające uczenie się są związane z warsztatami profilaktycznymi (r= 0,23), a te ostatnie 

ze spektaklami (r= 0,61). Jedynie warsztaty profilaktyczne słabo, pozytywnie związane są z zajęciami 

teatralnymi (r= 0,15). W większości tendencja jest odwrotna – uczęszczanie na weekendowe 

rozgrywki gier planszowych jest negatywnie skorelowane (r = -0,18) z warsztatami wspierającymi 

uczenie się. 

Jednym z najmniej powiązanych działań z innymi są korepetycje specjalistyczne. 

Podsumowanie statystyk działań projektowych 
Analizując wyniki widać wyraźnie trwanie i postęp projektu. W działaniach wzięło udział 660 dzieci – 

na tym etapie to znacznie więcej niż zakładano. Połowa tych dzieci otrzymała tylko i aż jeden rodzaj 

wsparcia, a 31% dwie lub trzy różne formy pomocy. Znacznie mniej dzieci otrzymuje cztery rodzaje 

wsparcia lub więcej. 

Analiza korelacji pokazała, że placówki wsparcia dziennego spełniają swoją rolę. Dostarczają 

kompleksowej opieki swoim wychowankom. Najlepiej tę funkcje spełniają Kluby Młodzieżowe, które 

dostarczają wsparcia nie tylko swoim podopiecznym, lecz także ich rodzicom. Równie dobrze 

funkcjonują miniprojekty angażując dzieci i młodzież w różnego rodzaju działania, a w szczególności 

dostarczając wsparcie w postaci terapii pedagogicznej. 

Widać związek warsztatów profilaktycznych i zajęć teatralnych. Można to interpretować na dwa 

sposoby. 
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Pierwsza interpretacja: warsztaty prowadzone są metodą dramy stosowanej, czyli teatrem w 

edukacji. W związku z tym, wynik ten można tłumaczyć pewnym zachęcaniem, czy ośmielaniem 

uczestników do podejmowania aktywności w tym obszarze. 

Alternatywnym wytłumaczeniem tego związku jest fakt, że większość uczestników warsztatów to 

gimnazjaliści, do których kierowana była oferta zajęć teatralnych i dowiedzieli się o nich nie w szkole, 

ale w Klubach i placówkach, do których wcześniej uczęszczali.  

Brak związku między warsztatami wspierającymi uczenie oraz profilaktycznymi a innymi działaniami 

jest zrozumiały. Tylko część dzieci biorących udział w warsztatach wymaga dalszego wsparcia, w 

związku z czym, tylko część z nich uczestniczy w innych zajęciach oferowanych w projekcie BAZA. 

Również miejsca na tych zajęciach i w placówkach są ograniczone.  

Negatywna korelacja weekendowych rozgrywek gier planszowych i warsztatów jest właściwą 

tendencją. W przypadku sobotnich spotkań oznacza to, że są naprawdę otwarte i przychodzą na nie 

dzieci nie tylko związane z projektem BAZA, ale lokalni mieszkańcy. Zadanie to spełnia więc swoją 

funkcję, czyli integrację społeczności praskiej. Warsztaty natomiast obejmują największą liczbę 

odbiorców w stosunku do innych działań, ze względu na różnicę skali współczynnik korelacji jest niski. 

Niepokojący jest jednak brak związku między korepetycjami specjalistycznymi a innymi 

działaniami. Oznacza to, że większość dzieci, które otrzymują to wsparcie nie uczęszcza na żadne inne 

zajęcia oferowane w projekcie. Dzieje się tak pomimo początkowego nacisku na kierowanie dzieci z 

korepetycji na inne formy wsparcia po skończeniu korepetycji. Okolicznością wyjaśniającą taką 

sytuację jest jednak fakt, że część korepetycji pod koniec badanego semestru nie dobiegła jeszcze 

końca, a więc korepetytorzy jeszcze nie mieli potrzeby przekierowywania swoich podopiecznych na 

inne działania. 
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Analiza wskaźników edukacyjnych w szkołach 
Zanalizowano wzrost ocen w semestrze zimowym 2013/2014 w podziale na szkoły. Wyliczono wzrost, 

spadek oraz brak zmian w ocenach poszczególnych przedmiotów, frekwencji i liczbie godzin 

nieusprawiedliwionych wśród uczniów i uczennic placówek oświatowych. Obliczono to na podstawie 

porównania wyników w nauce z obu semestrów. 

Należy przypomnieć, że analizy frekwencji szkolnej oraz liczby godzin nieusprawiedliwionych nie 

zawierają danych gimnazjalistów z klas I z semestru 2012/2013, dlatego wielkości próby różnią się od 

podanych wcześniej. 

Generalnie, porównując poziom frekwencji wszystkich uczniów w szkołach, które wchodzą w skład 

LSW na etapie pierwszego semestru realizacji projektu można zauważyć: 

 Wzrost frekwencji w Gimnazjum 32 

 Spadek frekwencji w Gimnazjum 31 i w Szkole Podstawowej numer 73 

Jednakże, należy zauważyć, że nie wszyscy uczniowie w tych szkołach uczestniczyli w choćby jednym 

zadaniu BAZY, a w przypadku Gimnazjum 31 – większa część uczniów nie uczestniczyła w naszych 

działaniach. Dlatego postanowiono porównać frekwencję uczniów, którzy uczestniczyli w BAZIE, z 

tymi, którzy nie skorzystali ze wsparcia. 

Analiza średniej frekwencji w podziale na grupy, które otrzymały określone ilości wsparcia wykazała 

wzrost frekwencji u osób, które otrzymały wsparcie w BAZIE w obu gimnazjach, w szkole 

podstawowej nie wykazano istotnych różnic (tabela 11). Istotne jest, że w Gimnazjum numer 31 

wśród osób, które nie otrzymały żadnego wsparcia zaobserwowany został znaczny spadek frekwencji 

szkolnej prawie o 7 punktów procentowych. W Gimnazjum numer 32 widać, że osoby, które były 

bardzo aktywne miały również najwyższą frekwencję w szkole – 85,96%. 

Kiedy wyliczono wzrost frekwencji okazało się, że w Gimnazjum numer 32 aż 49 osobom wzrosła 

frekwencja. Jest to 24 % wszystkich odbiorców działań BAZY w tym gimnazjum. 

Tabela 11 Średnia frekwencja w szkołach gimnazjalnych w podziale na grupy, które otrzymały daną liczbę wsparcia. 

 Gimnazjum numer 31 (N=68) Gimnazjum numer 32 (N= 208) 

Frekwencja semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

brak 
wsparcia 

72,57 65,00 70,38 81,47 

1 wsparcie 72,67 70,91 66,10 83,15 

2 wsparcia 79,00 81,92 75,10 80,70 

3 wsparcia 70,00 88,35 81,55 85,77 

4 wsparcia i 
więcej 

72,42 74,33 77,83 85,96 

 

Ponadto, we wszystkich szkołach spadła liczba godzin nieusprawiedliwionych (wykres 1). W Szkole 

Podstawowej numer 73 aż u 185 dzieci (N= 240) zaobserwowano spadek tych godzin. W Gimnazjum 

nr 32 było to 79 uczniów i uczennic (N=203), a w Gimnazjum nr 31 liczba ta wyniosła 26 osób (N=65). 
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Wykres 1 Liczba osób, którym wzrosła lub spadła liczba godzin nieusprawiedliwionych między kolejnymi semestrami. 

 

Średnie oceny semestralne wykazały spadek we wszystkich szkołach i grupach, dlatego poniżej 

wykonano bardziej szczegółowe analizy dotyczące tego wskaźnika. 

Ewaluacja działań dla odbiorców bezpośrednich 

Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie 
Podczas warsztatów w Szkole Podstawowej numer 73 odnotowano 178 uczestników, w Gimnazjum 

numer 32 131 osób, a w Gimnazjum numer 31 było to 45 uczniów i uczennic. 

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

wspierających uczenie się możemy powiedzieć, że osoby o większych zasobach – lepszych ocenach i 

zachowaniu w poprzednim semestrze – były częściej obecne na warsztatach niż uczniowie i uczennice 

posiadające słabsze wyniki w nauce. Oznacza to, że część osób bardziej potrzebujących nie pojawiła 

się na warsztatach. 

Istotne jest również, że na poziomie szkoły podstawowej spadek średnich ocen semestralnych 

obecnych na warsztatach jest mniejszy niż tych, którzy w nich nie uczestniczyli. Różnica ocen między 

semestrami wśród osób nieobecnych wyniosła 0,18 oceny, natomiast wśród uczestników warsztatów 

0,12 (wykres 2). 
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Wykres.  2 Średnia ocen semestralnych wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej numer 73 (N = 240). 

 

Wśród gimnazjalistów nie zaobserwowano różnic między ocenami semestralnymi. 

We wspieranych szkołach zauważono ogólną tendencję spadkową ocen z zachowania. Jednak, u osób 

uczestniczących w warsztatach spadek ocen był mniejszy lub żaden, niż u osób, które nie skorzystały z 

tej formy wsparcia. Można uznać to za sukces.  

Wśród uczniów i uczennic szkoły podstawowej obecnych na warsztatach ocena zachowania między 

semestrami nie zmieniła się, natomiast spadła o 0,15 oceny wśród osób nieobecnych (wykres 3) 

Wykres. 3 Średnia ocen z zachowania wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 73 (N = 240). 

 

Podobnie wśród gimnazjalistów – oceny zachowania osób nieobecnych na warsztatach spadły w 

większym stopniu niż u osób uczestniczących w nich. 

W Gimnazjum numer 31 nieobecni na warsztatach mieli ocenę zachowania niższą o 0,65, a 

uczestniczący o 0,29. Czyli o połowę mniej od swoich kolegów i koleżanek. W Gimnazjum numer 32 
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wyniki wyglądają podobnie – uczestniczący w warsztatach mieli ocenę niższą o 0,42 – więcej od osób 

z sąsiedniej szkoły, natomiast osoby nieobecne o 0,62 (wykres 4). 

Wykres 4 Średnia ocena z zachowania uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych (G31 N = 80; G32 N = 194). 

 

 

Ponadto, zamieszczono wykres 5, na którym znajduje się średnia frekwencja uczniów i uczennic z 

Gimnazjum nr 31. Jak widać wśród osób obecnych na warsztatach odnotowano wzrost frekwencji. 

Uczestnicy warsztatów osiągnęli o 7,5 procent wyższą frekwencję szkolną od osób nie będących na 

nich. W przypadku pozostałych szkół nie było różnic. 

Wykres 5 Średnia frekwencja szkolna uczniów i uczennic Gimnazjum nr 31 (N=68). 

 

Warsztaty profilaktyczne 
W tabeli 12 podano liczbę uczestników warsztatów oraz spektakli w dwóch gimnazjach. 
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Tabela 12 Liczba uczestników warsztatów i spektakli profilaktycznych w Gimnazjum numer 31 i 32. 

 Warsztaty 
profilaktyczne 

Spektakle 
profilaktyczne 

Gimnazjum nr 
31 

38 70 

Gimnazjum nr 
32 

78 87 

 

Analiza ocen zachowania gimnazjalistów potwierdziła tendencję dotyczącą niższych wyników osób 

nieobecnych na warsztatach. W szczególności widoczna jest różnica wśród uczniów i uczennic w 

Gimnazjum numer 31, gdzie zachowanie osób nieobecnych nauczyciele ocenili jako nieodpowiednie, 

a uczestniczących w zajęciach na dobre i dostateczne. Różnica w ocenie zachowania wyniosła 0,64 dla 

osób nieobecnych i 0,28 dla uczestniczących (wykres 6). 

Wykres 6 Ocena zachowania gimnazjalistów obecnych i nieobecnych na warsztatach profilaktycznych (G31 N = 38; G32 N 
=  78). 

 

 

Korepetycje indywidualne 

Korepetycje specjalistyczne 

Korepetycje odbyły się w trzech szkołach: Szkole Podstawowej numer 73, Gimnazjum numer 31 i 32. 

W zajęciach pozalekcyjnych – prowadzonych przez nauczycieli w szkole – wzięło udział w sumie 31 

osób: 10 ze Szkoły Podstawowej numer 73, 10 z Gimnazjum numer 31 i 11 z Gimnazjum numer 32. 

Wskaźniki edukacyjne 

Oceny semestralne ze wspieranych przedmiotów zostały uśrednione, jednak ogólna analiza wykazała 

brak różnic między semestrami wynoszący 2,29. Analiza w podziale na szkoły projektu wykazała 

wzrost ocen semestralnych osób uczęszczających na korepetycje specjalistyczne w Gimnazjum numer 

32 i Szkole Podstawowej numer 73 (wykres 7). Wzrost ten nie jest wielki, jednak przy ogólnej 

tendencji spadkowej, o której pisano wcześniej, wyniki te dobrze rokują. 
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Widać również, że na korepetycje specjalistyczne zrekrutowani byli uczniowie bardzo słabi mający 

średnią powyżej 2. 

Wykres 7 Średnia ocen semestralnych ze wspieranych przedmiotów podczas korepetycji specjalistycznych (SP 73 N = 5; 
G32 N = 8). 

 

Gdy bierzemy pod uwagę frekwencję i liczbę godzin nieusprawiedliwionych obserwujemy wzrost tej 

pierwszej i spadek drugiego wskaźnika (tabela 13). 

Tabela 13 Średnia frekwencja szkolna oraz liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników korepetycji 
specjalistycznych (N = 31). 

 semestr 
letni 
2012/2013 

semestr 
zimowy 
2013/2014 

Frekwencja 87,18 87,41 

Godziny 
nieusprawiedliwione 

56,62 32,52 

 

Gdy spojrzymy na analizy frekwencji szkolnej i średniej liczby godzin nieusprawiedliwionych (tabela 

14) zauważymy, że największy wzrost frekwencji i zaraz największy spadek liczby godzin 

nieusprawiedliwionych odnotowany został w Gimnazjum numer 32.  

Ciekawe jest również, że na poziomie szkoły podstawowej liczba godzin nieusprawiedliwionych jest 

nieporównywalnie niższa niż w gimnazjach. 

Tabela 14 Średnia frekwencja oraz liczba godzin uczestników korepetycji specjalistycznych w danych szkołach (N= 31). 

 Frekwencja Godziny nieusprawiedliwione 

 semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 73 

94,33 93,00 14,70 5,20 

Gimnazjum nr 31 80,80 83,80 95,20 50,80 
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Gimnazjum nr 32 76,33 85,22 94,33 42,56 

 

Wywiad z korepetytorami 

W trzech szkołach przeprowadzono wywiady grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia. Miało 

to na celu pogłębienie wiedzy na temat jakości prowadzonych korepetycji. 

W Szkole Podstawowej numer 73 (SP 73) obecne były 2 osoby, w Gimnazjum numer 31 (G 31) 

uczestniczyły 3 osoby. W wywiadzie najwięcej nauczycieli uczestniczyło w Gimnazjum numer 32 (G 

32), bo aż 7. 

Pytania dotyczyły następujących obszarów pracy korepetytorów: 

 Uczniowie – przykładowe pytania: Czy nauczyciele ich znali? Jaka była motywacja uczniów do 

udziału w korepetycjach? Co motywuje uczniów do dalszej pracy? 

 Kontakt z rodzicami- przykładowe pytania: Jak wyglądał kontakt z rodzicami? 

 System rekrutacji i wybór tematów – przykładowe pytania: Jak przebiegała rekrutacja? Czy 

to dobry system? Jak zostały wybrane tematy na korepetycjach? 

 System pracy i efektywność - przykładowe pytania: Co można osiągnąć w zakresie 15 

godzin? Czy przydarzyły się sytuacje trudne? Jak sobie z nimi nauczyciele poradzili? Jakie są 

ich sukcesy? 

 Wnioski na przyszłość - przykładowe pytania: Czy warto kontynuować korepetycje? Jakie 

mają wnioski po korepetycjach? Co warto kontynuować, a co zmienić? 

 Osobiste korzyści - przykładowe pytania: Czy jest coś, czego korepetytorzy nauczyli się 

podczas spotkań? 

Poniżej zostały przeanalizowane odpowiedzi korepetytorów w podziale na zaprezentowane obszary. 

Uczniowie 

Przeważnie nauczyciele znali uczestników korepetycji. Jedynie trzy osoby ze wszystkich szkół nie 

uczyło ich wcześniej. Większość korepetytorów widziało w tym zaletę, ponieważ wiedzieli, jakiego 

rodzaju braki mają uczniowie oraz mogli na bieżąco je korygować. Świadczą o tym wypowiedzi typu: 

 „Wiedziałam z jakimi trudnościami się borykają i wiedziałam na co zwrócić uwagę, uważam, że 

znając dziecko łatwiej jest prowadzić z nim zajęcia.”, „Trzeba było je poznać, dobrze, kiedy 

dziecko się zna […]to łatwiej nawiązać kontakt i pracować.” (SP 73) 

 „Tak – wszyscy ich znaliśmy. Uczyliśmy ich.” (G 32) 

Jednak nieznajomość uczniów też mogła być pewną korzyścią: 

 „Mi się wydawało, że to może być kontakt swobodny, bo to nie jest nauczyciel, który stawia 

oceny.” (G 31) 

Jednak dla zdecydowanej większości nauczycieli i uczniów nie był to problem, a raczej zaleta, którą 

wykorzystywali. Uczniowie przeważnie byli zmotywowani do udziału w korepetycjach. 

 „To były dzieci zmotywowane, one chciały, miały poczucie, że są słabe, ale chcą, przychodziły 

regularnie.” (SP 73) 
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 „Chodził, ale się spóźniał, nawet, kiedy było już po korepetycjach, to przychodził z 

przyzwyczajenia.” (G 31) 

Jako główną motywację uczniów do uczęszczania na zajęcia nauczyciele zgodnie podawali sukces 

odnoszony przez uczestników korepetycji w postaci poprawy ocen i wymiernych korzyści w 

uczestniczeniu w zajęciach. 

 „Uczeń jest aktywny na lekcji, powie coś sensownego i oceny są lepsze, lepiej przygotowany.” (G 

32) 

 „Zdobywa lepsze oceny, przygotowanie z kartkówek i sprawdzianów, dopytywałam 

wychowawcy (co będzie przerabiane).”, „Ona bardzo szybko widziała, że przynosi jej to 

konkretne efekty, później już dostawała dostateczne, widziała, że jej się to przydaje, widziała 

wymierne korzyści.” (G 31) 

 „Przełożenie na ocenę, widać efekt i z prac domowych, bo jest w stanie to zrobić, sukces.” (SP 

73) 

Ponadto, nauczyciele zauważali, że docenienie przez klasę umiejętności osoby, która wcześniej była 

słaba lub bardzo słaba z danego przedmiotu, również stanowiło silną motywację do uczestniczenia w 

zajęciach dodatkowych: 

 „Zaistnienie przed klasą.” (SP 73) 

 „Na forum klasy zaistnieje.” (G 32) 

Część nauczycieli wspomniało, że motywacją było również poświęcenie uwagi danemu uczniowi oraz 

„poczucie bezpieczeństwa, że mogą powtórzyć, przygotować się, poprawić.” (G 32). 

Korepetytorzy mieli podzielone zdania związane ze słodyczami, które były rozdawane podczas zajęć. 

W Szkole Podstawowej numer 73 i Gimnazjum numer 31 nauczyciele jednoznacznie powiedzieli, że 

słodycze nie są motywujące, ani potrzebne podczas zajęć. Wskazywali, że pieniądze mogłyby być 

przełożone na zakup materiałów biurowych. 

 „(batonik) bez sensu, nie wiem po co był. Bardziej potrzebne są materiały biurowe.” (G 31) 

 „Batoniki nie są motywacyjne.”; „I nie cukierki tylko przeznaczyć te pieniądze na bilety do 

teatru”, „Batonik fajnie, ale nie koniecznie potrzebują, nie są głodne, mogą zupę zawsze 

zjeść”, „Nie jest zdrowy” (SP 73). 

 „Źle się czuję dając słodycze, nie podoba mi się to i nie stosuję, polityka batoników mi się nie 

podoba, ale pomimo braku (batoników) też przychodzi” (G 32) 

W Gimnazjum numer 32 część nauczycieli podzielała zdanie kolegów i koleżanek z innych szkół, ale 

kilka osób powiedziało, że batoniki były skuteczne i dzięki nim podczas zajęć przychodzili również inni 

uczniowie. 

 „Coś słodkiego, coś do picia.”, „To jest też element, przekonywujący.” (G 32) 

Jak widać słodycze w małym stopniu są potrzebne, część pieniędzy można przeznaczyć na materiały 

biurowe, o które dopominali się korepetytorzy. 
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Kontakt z rodzicami 

W większości przypadków nauczyciele stwierdzili, że kontakt nie był potrzebny. Korepetytorzy z 

Gimnazjum numer 31 stwierdzili jednak, że kontrakt podpisywany z rodzicami oraz uświadomienie 

uczniów o kosztach takich zajęć wpłynęło na ich motywację do nauki. 

Tylko w jednym przypadku rodzice przyszli spotkać się z korepetytorem (SP 73) oraz następowała 

wymiana informacji o pracach dodatkowych, jakie należy wykonać wraz z dzieckiem w domu. 

System rekrutacji i wybór tematów 

Rekrutacji uczniów i uczennic głównie dokonywało grono pedagogiczne. Uczeń nie miał decyzyjności 

w tej sprawie. 

 „Wyłapałam uczniów wraz z pedagogami wspierającymi, po konsultacji z nimi.” (SP 73) 

 „Do wychowawców klas była informacja, oni kierowali, wypisali na radzie pedagogicznej, 

stworzona była lista uczniów, którzy potrzebują.” (G 31) 

W Szkole Podstawowej numer 73 po wskazaniu uczniów z potrzebami, dokonywano selekcji: 

„Zgłaszaliśmy do pani pedagog, kto ma trudności, eliminowaliśmy te, które mają lepszą sytuację, 

ekonomiczną, emocjonalną, finansową.” 

W Gimnazjum numer 32 rekrutacja wyglądała podobnie, jednak w jednym przypadku dziecko 

zgłosiło się samo, a w drugim mama poprosiła o tego typu wsparcie. Jedna z nauczycielek 

zdecydowała, że kryterium rekrutacji będzie też nawiązanie więzi z uczniem: „Nie tylko braki 

wiedzy, ale potrzebuje stabilizacji, zwierzenia się, budowanie relacji, żeby lepszej poznać”. 

Oprócz pojedynczych przypadków, uczestnicy korepetycji nie decydowali o uczestniczeniu w 

zajęciach pozalekcyjnych. Ich decyzyjność była większa w doborze tematów.  

W szkole podstawowej, to głównie nauczycielki zadecydowały nad jakimi obszarami będą pracować: 

 „Jest program, ja wiem co uczeń powinien opanować, wiem jakie mają problemy i tak w 

miarę połączone z bieżącą realizacją tematu.” 

 „koleżanek zapytałam (…) na początku zrobiłam test diagnozujący, który określił 

umiejętności uczestników.” 

W Gimnazjum numer 31 nauczyciele oddawali część odpowiedzialności za wybór tematów samym 

uczniom i uczennicom: „Sami nakreślali z jakim zagadnieniem chcieliby poćwiczyć.” Głównie jednak 

była to praca nad bieżącymi tematami. 

Różnica może wynikać z etapu rozwojowego uczniów. W szkole podstawowej dzieci nie są jeszcze tak 

decyzyjne i samoświadome swoich potrzeb jak gimnazjaliści. W szkole ponadpodstawowej uczniowie 

mają również zaległości z poprzednich lat nauki, stąd może wynikać praca doraźna. 

System pracy i efektywność 

„(Godzina) zegarowa to wystarczająco” mówią nauczyciele ze Szkoły Podstawowej numer 73. I 

wszyscy uczestnicy wywiadu zgodzili się z tym stwierdzeniem, że spotkanie raz w tygodniu jest w 

zupełności wystarczające. Powyżej tego czasu nie sprzyja dzieciom w przyswajaniu nowego 

materiału. 
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Zapytani o to, co można osiągnąć w ciągu 15 godzin większość korepetytorów stwierdziła, że jest to 

mało dla języka polskiego w szkole podstawowej oraz dla przedmiotów w gimnazjach.  

 „Mało. Zależy od przedmiotu (…) według mnie gdyby te 15 godzin w drugim semestrze mieli 

możliwość kontynuowania. Więcej mogliby skorzystać.” (G 31) 

 „Ja się nastawiłem na prace domowe, żeby wyjaśnić, wytłumaczyć”, „Cudów nie będzie, 

trzeba do tych godzin podejść realistycznie, jest to czas, w którym można coś wykorzystać, 

podstawy zrealizować.” (G 32) 

 „(Język polski) to jest taki przedmiot, że wszędzie się używa języka i jeśli dziecko nie rozumie, 

to źle zrobi zadanie z matematyki.” (SP 73) 

Wypowiedź nauczycielki ze szkoły podstawowej wskazuje, że dzieci mając problem z czytaniem nie 

będą dobrze radziły sobie z innymi przedmiotami, dlatego ten obszar wymaga większej ilości godzin 

przepracowanych niż matematyka. 

Ponadto, nauczyciele w gimnazjach jasno określili, że 15 godzin jest to niezwykle mało. Związane jest 

to również z zaległościami z poprzednich lat, o których wcześniej było wspomniane. Dla nich ważna 

była systematyczna praca z uczniami i ich obecność na zajęciach. 

 „W tamtym roku był nieklasyfikowany, a teraz chodzi”, „Nie ma efektów, ale docenić że chcą 

przyjść i to już jest dla nas sukces.”, „lepiej pracują w klasie i sojusznik.”, „widzę efekty, bo 

chodzi, odrabia prace domowe”, (G 32) 

 „Jest inaczej niż na zwykłych zajęciach dodatkowych (wyższa frekwencja)” (G 31) 

Jak widać z wypowiedzi nauczycieli z gimnazjów sama obecność uczniów była sukcesem. 

Korepetytorzy ze szkoły podstawowej wskazywali na poczucie sukcesu i satysfakcji z pracy jako 

osiągnięcie celu: „ich poczucie sprawczości i sukcesu, to jest to”, „poczucie satysfakcjonujące jak 

dziecko wychodzi z przekonaniem, że wie lepiej”. 

Wnioski na przyszłość 

Najwięcej uwag miały nauczycielki ze szkoły podstawowej. 

Dużo mówiły o potrzebie regularności spotkań: „15 godzin do któregoś trzeba było wypracować (od 

października do końca semestru) były zajęcia po dwa razy w tygodniu i one (dzieci) dostały boomu, 

intensywnego wsparcia, którego teraz nie ma, a można było po 1h rozłożyć”. 

Ponadto zauważyły możliwość pracy z dwójką dzieci o podobnych problemach, jako ogromną 

korzyść zajęć w szkole podstawowej: „zaprosiłam do wspólnego grania dwie osoby, pomagali sobie 

uczniowie z IV i VI klasy i ta gra ich wzajemnie motywowała”, „Dwójka dzieci, żeby większa 

efektywność i więcej dzieci objąć”. Nauczyciele z gimnazjów nie podzielili tego poglądu. 

Nauczycielki zwróciły również uwagę na wielość problemów dzieci, które objawiają się w słabych 

ocenach z wielu przedmiotów: „on ma cztery jedynki i co mam wybrać?”, „mają trudności z wieloma 

umiejętnościami, brakuje interdyscyplinarności”. Jako rozwiązanie zasugerowały możliwość zmiany 

przedmiotu lub rozdysponowanie puli godzin wsparcia dla danego dziecka z wielu przedmiotów. 

Przekonywały również, że finanse przeznaczone na jedzenie podczas korepetycji mogłyby być 

wykorzystane jako nagroda dla dziecka: „pieniądze są na nagrodę za chodzenie, zrobić coś 
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związanego z przedmiotem np. wyjść do teatru, do Kopernika, planetarium, bo wycieczka zostaje w 

pamięci”. 

Korepetytorzy z obu gimnazjów wskazywali, że powinna być możliwość zatrzymania danego ucznia 

do kontynuowania pracy, gdy tego potrzebuje: „a byłam w szoku, że się kończą, bo to takie 

urwane.”, „Ja bym zmodyfikowała możliwość kontynuowania i możliwość zmiany.” 

Z kolei nauczyciele z Gimnazjum numer 32 bardzo mocno wskazywali na potrzebę inspiracji w 

metodach nauczania: „Otwartych głów, którzy znają dobre materiały do uczenia, filmy, baza wiedzy, 

co nowego.”, „Jakieś pomysły nowe, bo monotonia to wróg współczesnego nauczania.” 

Nauczyciele wyrazili również potrzebę kontynuacji tych zajęć: „Potrzeby są duże, mamy nadzieję, że 

będzie to kontynuowane, a nie tylko ten jeden rok.” 

Osobiste korzyści 

Na pytanie, czy korepetytorzy nauczyli się czegoś podczas tych zajęć i jakie są dla nich osobiste 

korzyści, wypowiedzieli się głównie nauczyciele Gimnazjum numer 32:  

 „Że warto pracować z tymi, którzy chcą i warto poświęcać im każdą minutę swojego czasu i to 

jest satysfakcja, której brakuje nam w tej pracy.” 

 „Może lepiej wziąć tych uczniów zdolnych, a nie taka droga przez mękę, bo to jest takie 

trudne, oni rzeczywiście potrzebują pomocy, czy lepiej by było poświęcić trochę czasu tym 

zdolnym i zobaczyć wyniki i to jest znak zapytania.” 

 „Bliższa relacja niż z innymi.” 

 „Jest trudno pracować w naszym środowisku, czasami działania napotykają na trudności w 

zgraniu, żeby to wszystko złapać do kupy, to jest robienie coś z życiem uczniów to kolosalna 

trudność i potrzebujemy pochwały.” 

Z wypowiedzi tych wynika, że środowisko pracy jest trudne i nauczyciele potrzebują realnego 

wsparcia. 

Ocena korepetytorów 

Oprócz wywiadu prowadzonego przez ewaluatorkę nauczyciele wypełniali krótką ankietę, która 

pozwala oszacować wzrost umiejętności wspieranych oraz realizację celu korepetycji. 

We wszystkich szkołach został wykazany wzrost umiejętności uczniów (wykres 8). Największy był w 

Szkole Podstawowej – wyniósł on 2,25 punktów. Wynik ten jest zgodny ze wskaźnikami 

edukacyjnymi. Umiejętności te oceniane były na 10-punktowej skali, co pokazuje, że uczniowie 

zrekrutowani do korepetycji, byli to głównie uczniowie słabi, startujący z niskiego poziomu (średnio 

2,36 na 10-stopniowej skali, czyli uczniowie jedynkowi i dwójkowi). Symptomatyczny jest też fakt, że 

największy postęp odnotowano w „podstawówce”. Oceny nauczycieli potwierdzają analizy wyników 

w nauce. 
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Wykres 8 Ocena umiejętności ucznia przed i po korepetycjach specjalistycznych. 

 

Jak widać, pomimo zrekrutowania uczniów o stosunkowo dużych problemach w większości 

przypadków udało się korepetytorom osiągnąć cel edukacyjny (wykres 9). W Gimnazjum numer 31 

wszyscy korepetytorzy deklarowali zrealizowanie celu. Najmniej osób zrealizowało cel w Gimnazjum 

numer 32, co potwierdzają nasze spostrzeżenia, że w tej szkole kumuluje się najwięcej problemów. 

Efekt ten tłumaczą również wypowiedzi korepetytorów o potrzebie wsparcia w trudnym środowisku.   

Wykres 9 Efekt korepetycji - osiągnięcie celu. 

 

Podsumowanie korepetycji specjalistycznych 

Działanie to wykazało, że indywidualne wsparcie jest skuteczne. Wyniki wskazują również, że osoby 

wybrane do korepetycji specjalistycznych to uczniowie i uczennice bardzo słabi, potrzebujący 

realnego wsparcia. 

Został wykazany wzrost ocen semestralnych z przedmiotów wspieranych. Największy został 

odnotowany w szkole podstawowej. Analiza wywiadów pokazała, że ten poziom jest kluczowy do 

wypełniania braków w nauce, gdyż szybko można pewne rzeczy nadrobić i jest to możliwe ze względu 

na jeszcze nie do końca ukształtowane nawyki dzieci. W gimnazjum jest to o wiele trudniejsze, gdyż 

materiał opiera się na poprzednich latach uczenia się, co sprowadza spotkania głównie do odrabiania 

prac domowych i próby nadrabiania tematów. 

Ponadto, analiza wywiadów wykazała na dalszą potrzebę kontynuacji korepetycji, zarówno w 

kolejnych semestrach, jak i w kolejnych latach, gdyż działanie to jest skuteczniejsze od zwykłych 

spotkań indywidualnych w szkołach, na których frekwencja – szczególnie na poziomie gimnazjalnym – 
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nie jest satysfakcjonująca. Kontynuacja ta wymaga jednak usprawnień i drobnych modyfikacji, 

uwzględniających uwagi nauczycieli. 

Korepetycje ogólne 

Większość placówek wsparcia dziennego zaoferowała uczestnikom projektu BAZA wsparcie w 

odrabianiu lekcji w postaci korepetycji ogólnych. Na tych spotkaniach pojawiło się 101 osób. W Tabeli 

15 i 16 znajduje się szczegółowy wykaz liczby uczestników w podziale na szkoły i placówki biorące 

udział w projekcie. 

Tabela 15 Liczba i procent uczestników korepetycji ogólnych w danych szkołach. 

 Szkoła 
Podstawowa 
nr 73 

Gimnazjum 
nr 31 

Gimnazjum 
nr 32 

Pozostałe 
szkoły 

Liczba uczestników 32 19 14 36 

Procent udziału uczestników z danych 
szkół 

32% 19% 14% 36% 

 

Tabela 16 Liczba i procent uczestników w korepetycjach ogólnych w danych placówkach. 

 TPD Mierz 
Wysoko 

Otwarte 
Drzwi 

KARAN  Stowarzyszenie 
dla Rodzin 

Armia 
Zbawienia 

Brak 
danych 

Liczba 
dzieci 

27 8 31 19 4 4 8 

Procent 
dzieci 

27% 8% 31% 19% 4% 4% 8% 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Wskaźniki edukacyjne zostały obliczone dla wszystkich placówek łącznie oraz w podziale na 

najbardziej liczne, czyli Stowarzyszenie KARAN, Otwarte Drzwi oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 

Ogólne analizy średnich ocen semestralnych wykazały spadek ocen w porównaniu do poprzedniego 

semestru z 3,29 na 2,82. Podobnie zachowanie również wykazało tendencję spadkową: 3,51 w 

semestrze 2012/2013 na 2,85 w semestrze 2013/2014. 

Jednakże analiza frekwencji i liczby godzin nieusprawiedliwionych wykazała wzrost tej pierwszej i 

spadek ostatniej (tabela 17). 

Największy spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych pojawił się wśród wyników dzieci 

uczęszczających na korepetycje ogólne w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Ze średnio 157 godzin na 

76. Podobnie wysoki spadek odnotowano u dzieci zapisanych do Stowarzyszenia Otwarte Drzwi.  

 

Tabela 17 Frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych uczestników korepetycji ogólnych w danych placówkach w 
podziale na dwa semestry. 

 Frekwencja Liczba godzin 
nieusprawiedliwionych 
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PWD semestr 
2012/2013 

semestr 
2013/2014 

semestr 
2012/2013 

semestr 
2013/2014 

KARAN 84,17 83,67 23,33 8,71 

Otwarte 
Drzwi 

87,78 84,53 92,62 40,27 

TPD 75,40 80,25 157,40 76,73 

 

Ocena wolontariuszy 

Wolontariusze, podobnie jak korepetytorzy w szkołach wypełniali ankietę ocen umiejętności dzieci 

przed i po zajęciach. Został zaobserwowany wzrost oceny umiejętności dzieci. Dokładne wyniki 

zawiera wykres 10. Jednocześnie ankiet takich zebrano niewiele – 23, gdyż większość wsparcia dzieci 

w nauce była prowadzona w formie doraźnego odrabiania lekcji, nie była planową długofalową pracą 

z danym dzieckiem nad określonym przedmiotem. 

Wykres 10 Ocena umiejętności dzieci przed i po korepetycjach ogólnych. 

 

Podsumowanie korepetycji ogólnych 

Spadek średnich semestralnych może wskazywać na brak przepływu informacji między placówkami 

wsparcia dziennego, a szkołami. Podczas spotkania podsumowującego w Gimnazjum numer 32 

nauczyciele jak i wychowawcy z placówek mówili o częstym zapominaniu przez dzieci o pracach 

domowych, kartkówkach i sprawdzianach. Postulowany był pomysł na założenie specjalnych 

zeszytów, w które miałyby być wpisywane prace domowe i inne wydarzenia szkolne. Problematyczne 

jednak jest samo zapominanie przez dzieci zeszytów, podręczników, itd. Pewnym pomysłem jest 

przeniesienie korepetycji ogólnych z placówek do szkół.  

Brak przepływu informacji może wskazywać również na niewykorzystane w 100% spotkania 

interdyscyplinarne, gdzie sprawy przepływu informacji mogą być uzgadnianie.  

Istotny jest wzrost frekwencji szkolnej oraz spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych wśród 

uczniów uczestniczących w korepetycjach ogólnych. Może to wynikać z reintegracji z grupą 

rówieśniczą oraz ze wzrostu zaangażowania się w działania pozaszkolne, które w pewien sposób 

rzutują na podniesienie samooceny dziecka i jego pewności siebie. 
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Konsultacje psychologiczne 
Analiza wskaźników edukacyjnych wykazała spadek średniej ocen semestralnych względem 

poprzedniego semestru z 2,7 na 2,59. Spadek nie jest znaczny, obejmuje 0,2 oceny. Wykazano 

również brak różnic w poziomie frekwencji szkolnej uczestników konsultacji psychologicznych. 

Zaobserwowano również spadek oceny z zachowania pomiędzy semestrami z 3,00 na 2,70. 

Wydaje się więc, że konsultacje jako pojedyncze działanie nie skutkują podwyższeniem wskaźników 

edukacyjnych. Jednak konsultacje psychologiczne są ważnym elementem pracy w placówkach 

wsparcia dziennego. Analiza miniprojektów wykazała, że aż 28 dzieci i młodzieży realizujących 

miniprojekty skorzystało z tego rodzaju wsparcia (zobacz: miniprojekty).  

Spadek ocen z zachowania uczestników konsultacji może wynikać z faktu, że na konsultacje docierały 

dzieci, które miały rzeczywiste problemy i w tym semestrze z tych względów gorzej radziły sobie w 

szkole. Oznaczałoby to, że zostały one zaadresowane do odpowiedniej grupy i w dłuższej 

perspektywie należałoby spodziewać się u tej grupy lepszego funkcjonowania. 

Zajęcia terapeutyczne: pedagogiczne i logopedyczne 
W terapii pedagogicznej wzięło udział łącznie 58 osób. W terapii logopedycznej 19. Podział na 

uczestników z poszczególnych szkół zawiera tabela 18. 

Tabela 18 Liczbowy i procentowy rozkład uczestników terapii pedagogicznej i logopedycznej. 

 Terapia 
pedagogiczna 

Terapia logopedyczna 

Szkoły Liczba 
dzieci 

Procent Liczba dzieci Procent 

SP nr 73 24 41% 7 37% 

SP nr 354 1 2% 0 0 

Gimnazjum nr 
31 

3 5% 0 0 

Gimnazjum nr 
32 

10 17% 1 5% 

Inne szkoły 20 34% 11 58% 

Łącznie 58 100% 19 100% 

 

Wskaźniki edukacyjne 

Analiza średnich wszystkich ocen wykazała spadek w stosunku do poprzedniego roku z 3,52 na 3,2. 

Istotny jednak jest brak spadku ocen z języka polskiego. W semestrze letnim 2013 i zimowym 2013 

wynosiły one 2,2. Może być to oceniane jako sukces w sytuacji spadków średnich ocen. Frekwencja 

nie zmieniła się między semestrami. 

Ocena terapeutów 

Terapeuci z trzech placówek prowadzących terapię logopedyczną i pedagogiczną oceniali wzrost 

umiejętności uczestników tych zajęć. W trzech placówkach nie osiągnięto założonego celu, gdyż 

ewaluacja przebiegała w połowie terapii dzieci i młodzieży. Tylko Stowarzyszenia KARAN osiągnęło 

zakładane cele. Wyniki zaprezentowano na wykresie 11. 
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Wykres 11 Stan prowadzenia terapii w organizacjach. 

 

Ponadto terapeuci oceniali umiejętności dzieci przed i po zajęciach (wykres 12). Wszyscy prowadzący 

odnotowali wzrost oceny umiejętności uczestników terapii.  

Wykres 12 Ocena poszczególnych umiejętności dziecka przed i po terapii. 

 

Podsumowanie ewaluacji terapii pedagogicznej i logopedycznej 

Spadek średnich ocen ze wszystkich przedmiotów może być związany z wieloma brakami z lat 

poprzednich – o których wspominali korepetytorzy. 

Częściowe osiągnięcie celów terapii może być związane z jego formułą. Oznacza to, że część 

prowadzących ze Stowarzyszenia KARAN określiła cel zajęć na pierwsze pół roku trwania projektu, 

reszta natomiast, ustanowiła go na koniec projektu. 

Nie mniej, pod koniec roku szkolnego 2013/2014 należy zwrócić szczególną uwagę na ewaluację tego 

działania, gdyż uczestnictwo w terapiach silnie koreluje z korepetycjami ogólnymi. Oznacza to, że 

dzieci te są dobrze wspierane, a mimo to, nie widać efektów w wynikach szkolnych. 

Miniprojekty 
Działanie miniprojektowe było trzecim, co do liczebności uczestniczących w nim dzieci. Łącznie wzięło 

w nim udział 117 podopiecznych. W tabeli 19 znajdują się szczegółowe informacje dotyczące liczby 

dzieci z danych szkół. 
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Tabela 19 Liczbowy i procentowy rozkład dzieci biorących udział w miniprojektach. 

Szkoła Liczba 
dzieci 

Procent 
dzieci 

SP nr 73 45 38% 

Gimnazjum nr 
31 

11 9% 

Gimnazjum nr 
32 

19 16% 

Inne 42 36% 

 

Należy również pamiętać, że dzieci i młodzież biorąca udział w grupach miniprojektowych najczęściej 

uczestniczyła również w innych rodzajach zajęć (analizy szczegółowe w rozdziale: korelacja działań). 

Dzieci ze szkoły podstawowej średnio wzięły udział w 3,4 różnych działaniach, młodzież z 

Gimnazjum numer 31 w 6,2, a z Gimnazjum numer 32 w 4,4. 

45 dzieci uczestniczących w miniprojektach wzięło udział w terapii pedagogicznej, 36 w warsztatach 

wspierających uczenie się (w semestrze zimowym 2013/2014 w warsztatach nie wzięły udziału klasy 

II-III i V szkoły podstawowej i nie wszystkie klasy gimnazjalne). 28 dzieci uczestniczyło w konsultacjach 

indywidualnych i tyle samo skorzystało z bazy sportowej. 

Wskaźniki edukacyjne 

Ogólne analizy średnich nie wykazały wzrostu wskaźników, jednak po wykonaniu dokładniejszych 

analiz wykryto interesujące wyniki. Ponieważ wykazano różnice w średniej liczbie dostarczonego 

wsparcia oraz ze względu na trudności metodologiczne wyniki zaprezentowano w podziale na 

poszczególne szkoły. 

Ocena zachowania 

Ocena zachowania na poziomie ogólnym wykazała spadek z 3,6 na 3,3. Również analiza w podziale na 

poszczególne szkoły pokazała tę samą tendencję spadkową. Jednak kiedy pod uwagę wzięto jedynie 

osoby, którym dostarczono trzy lub więcej rodzajów wsparcia, analiza wykazała lekki wzrost u 

uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 73. Wykres 13 zawiera szczegółowe informacje. 

Wykres 13 Ocena zachowania uczestników grup miniprojektowych, którzy dodatkowo otrzymali 2 lub więcej rodzajów 
wsparcia i uczęszczali do SP 73 (N = 11). 
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Podobna tendencja nie została wykryta na poziomie szkoły gimnazjalnej. 

Oceny semestralne 

Ogólne analizy średniej ocen semestralnych wykazały spadek ocen, z 3,5 na 3,1. Jednak w przypadku 

analizy średnich ocen poszczególnych przedmiotów zaobserwowano wzrost. 

Największy wzrost pomiędzy ocenami semestralnymi wykazano wśród uczniów i uczennic Gimnazjum 

numer 31. Jest to stosunkowo mała grupa, która jednak otrzymała najwięcej różnorodnego wsparcia. 

Analizy wyników uczniów i uczennic z Gimnazjum numer 31 zawiera tabela 20, a z Gimnazjum numer 

32 tabela 20. 

Tabela 20 Oceny semestralne z wybranych przedmiotów uczniów i uczennic Gimnazjum numer 31 biorących udział w 
grupach miniprojektowych (N = 9). 

Gimnazjum nr 31 semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

matematyka 1,71 1,80 

historia 1,86 2,10 

plastyka 2,71 3,00 

 

Tabela 21 Oceny semestralne z wybranych przedmiotów uczniów i uczennic Gimnazjum numer 32 biorących udział w 
grupach miniprojektowych (N = 16). 

Gimnazjum nr 32 semestr letni 
2012/2013 

semestr zimowy 
2013/2014 

plastyka 4,25 4,56 

technika 4,10 4,83 

informatyka 3,40 3,78 

język angielski 3,00 3,13 

 

Widać również różnice w wynikach młodzieży z obu tych szkół. Uczniowie i uczennice Gimnazjum 

numer 31 osiągali bardzo niskie wyniki w nauce, natomiast ich koledzy i koleżanki z Gimnazjum 

numer 32 zdobywali znacznie wyższe wyniki w nauce już wcześniej. 

Uczestnicy miniprojektów ze Szkoły Podstawowej numer 73 osiągnęli wyższe wyniki jedynie w 

przypadku plastyki. W poprzednim semestrze średnia ocena z tego przedmiotu wyniosła 4,17 a w 

obecnym semestrze - 4,45. 

Frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych 

Uczniowie realizujący miniprojekty wykazali znaczący spadek w liczbie godzin nieusprawiedliwionych 

od momentu realizacji tego zadania. Liczba godzin nieusprawiedliwionych spadła w porównania z 

poprzednim semestrem niemalże o połowę (wykres 14). 
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Wykres 14 Średnia liczba godzin nieusprawiedliwionych wszystkich uczestników miniprojektów (N = 63). 

 

Analiza frekwencji ogólnej nie wykazała różnic pomiędzy kolejnymi semestrami. Analiza frekwencji w 

podziale na szkoły wykazała wzrost frekwencji wśród uczestników miniprojektów z Gimnazjum numer 

32 i minimalny wzrost wśród gimnazjalistów z drugiej szkoły (wykres 15). 

Wykres 15 Średnia frekwencja gimnazjalistów uczestniczących w miniprojektach (N = 27). 

 

Podsumowanie wskaźników edukacyjnych 

Z zaprezentowanych danych można wnioskować, że wzrost ocen przedmiotów oraz frekwencji jest 

możliwy i szczególnie znaczący w grupach, którym dostarczane są różnego rodzaju aktywności, w 

tym, udział w miniprojektach. Zgodne jest to z założeniami teoretycznymi nauki, że im bogatsze i 

bardziej stymulujące środowisko, tym lepiej się rozwijamy. 

Ciekawe jest również, że w szkole podstawowej – przy braku pozytywnych zmian ocen semestralnych 

- nastąpiła poprawa zachowania u osób, które uczestniczyły w grupie miniprojektowej i dodatkowo 

otrzymały dwa lub więcej rodzajów wsparcia. Wskazuje to, że kompetencje społeczne dzieci 

wzrastają. Pośrednio również możemy wnioskować o zmianie nastawienia tych uczniów do szkoły, co 

jest znacznym postępem. Zastanawiający brak wzrostu ocen semestralnych może wiązać się z 

niedostatecznym wsparciem tych dzieci w nauce. Być może w placówkach głównie jest to wspólne 

odrabianie prac domowych, ale nie tłumaczenie dzieciom wiedzy jaką nabywają w szkole. 
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Dlaczego wśród gimnazjalistów obserwujemy efekt odwrotny - polepszają się oceny semestralne, ale 

nie ma poprawy zachowania? Być może gimnazjaliści potrafią sami zadbać o swoje wykształcenie i 

dążą do uzyskania pomocy w lekcjach tzn. aktywniej poszukują wyjaśnienia wiedzy jaką mają 

przyswoić. Z drugiej strony sami mogą się motywować wyznaczaniem sobie ambitnych celów 

związanych ze zdobyciem wykształcenia. 

Widać również różnice w samych gimnazjalistach. Osoby z Gimnazjum numer 31 to bardzo słabi 

uczniowie i uczennice, jest ich również najmniej. Dostali również więcej wsparcia niż rówieśnicy z 

drugiej szkoły. Z kolej druga grupa jest dobrymi uczniami. Z wywiadów wynika, że są to osoby, które 

od dłuższego czasu przychodzą na świetlice, ogniska i placówki, a projekt BAZA jest kolejną 

możliwością rozwoju. 

Wywiady 

Od grudnia 2013 roku do maja 2014 roku zostało przeprowadzonych 12 wywiadów z grupami 

miniprojektowymi prowadzonymi przez: Stowarzyszenie KARAN, Stowarzyszenie dla Rodzin (grupa 

młodsza i w Klubie Młodzieżowym), Grupę Pedagogiki i Animacji Społecznej (GPAS), Stowarzyszenie 

Otwarte Drzwi (grupa starsza i młodsza), Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci TPD (cztery grupy), Armia Zbawienia. 

Wywiady miały na celu sprawdzenie metodologii prowadzenia miniprojektu oraz określenie 

kompetencji społecznych uczestników. Poniżej zaprezentowane zostały analizy wypowiedzi 

uczestników miniprojektów w wyżej zaprezentowanym podziale. 

Metodologia 

Pytania miały na celu sprawdzić metodę pracy stosowaną przez pracowników projektu BAZA. Dlatego 

dotyczyły one tematu miniprojektu (kto decydował o jego wyborze), jak przebiegła realizacja oraz kto 

pomagał w realizacji. 

W czterech przypadkach dzieci stwierdziły jednoznacznie, że temat jest pomysłem prowadzących. 

W większości przypadków pomysł podsuwali opiekunowie, ale dzieci podkreślały, że same 

angażowały się w działanie. Alternatywnie, prowadzący widząc zainteresowania dzieci inspirowali ich 

do podjęcia tych aktywności np.: 

 „My zawsze to na świetlicy robimy sobie układy, mamy chyba z 5 tych tańców samych (…) 

wymyślamy z piosenek różnych i tak Pani podpatrzyła i powiedziała, dała taki pomysł, 

żebyśmy zatańczyły zumbę” (TPD) 

 „Pani nam podsunęła, każdy mieszka na Pradze, to nas łączy” (Stowarzyszenie KARAN) 

 „[prowadzący] wymyślił, a my się zgodziliśmy” (Stowarzyszenie Mierz Wysoko) 

 „Chcieliśmy przygotować przedstawienie, a pomysł na „Romeo i Julię” podała Pani” (grupa 

starsza);  „no bo na przykład niektórzy z nas, większość z nas ma na przykład talent do 

aktorstwa, niektórzy się bardzo interesują kamerą”, „jasełka wymyśliła Pani” (grupa młodsza) 

(Stowarzyszenie Otwarte Drzwi) 

Podsumowując, uczestnicy młodszych grup godzili się na pomysły, bo podobały im się, można sądzić, 

dlatego, że prowadzący wiedzieli co zaproponować.  

W grupach starszych zwykle podopieczni sami wiedzieli czego chcą: 
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 „Sami do tego doszliśmy (…) chcieliśmy ogólnie zrobić, miejsca sami wybieraliśmy, zdjęcia 

robiliśmy (TPD) 

 „Dowiedzieliśmy się ze szkoły o projekcie [możliwości realizacji]” (TPD) 

 „Nagrania to nasz pomysł” (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi) 

Część uczestników zapytano również o rozdysponowanie 100 punktów w zależności od podjęcia 

decyzji. Często uczestnicy nie mogli dojść do porozumienia, gdyż chcieli przyznać sobie 100%, jednak 

z uwagi na istotny wkład prowadzących ostatecznie ustalali 50/50. W żadnym przypadku większość 

punktów nie została przydzielona opiekunom. Można to interpretować jako współpracę, możliwość 

decyzyjną uczestników, co zgodne jest z metodologią projektową. 

Tematy realizowane przez dzieci i młodzież były bardzo różne. Kilka było świątecznych projektów: 

jasełka (Armia Zbawienia, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, TPD), festiwal pierogów oraz o tematyce 

średniowiecznej (Stowarzyszenie dla Rodzin), tworzenie interaktywnej mapy Pragi, zumba 

(TPD),tworzenie streetartu (GPAS) oraz Gokardu (Stowarzyszenie Mierz Wysoko), spektakl teatralny 

(Stowarzyszenie Otwarte Drzwi). 

Kompetencje społeczne 

Kompetencje społeczne podzielone zostały na kategorie dotyczące: 

 Funkcjonowania w grupie rówieśniczej, pytania: czy ludzie mają wpływ na swoje życie? 
Dlaczego? Jak lepiej się pracuje – samemu, w grupie? Jakie zasady ułatwiają funkcjonowanie 
w grupie? Czy czegoś się nauczyli podczas realizacji miniprojektu? 

 Gospodarowanie czasem wolnym, pytania: Co najbardziej lubicie robić w swoim czasie 
wolnym? Jak było wcześniej? Jak spędzaliście czas przed zrealizowaniem tego miniprojektu? 
Jak spędzają czas Wasi znajomi, którzy nie są na świetlicy, grupie miniprojektowej? 

Funkcjonowanie w grupie rówieśniczej 

Czy ludzie mają wpływ na swoje życie? Większość uczestników odpowiedziała twierdząco.  

Wyjaśnienia swojej decyzji były następujące: 

 „tak, bo jakby [ludzie] nie mieli marzeń, to by ich nie próbowali spełniać.” (Stowarzyszenie 

dla Rodzin) 

 „Jak się uczy i ma dobre studia to można dostać dobrą pracę, dużo zarabiać, będzie się miało 

kasę na wyjazd np. wymarzony wyjazd do Włoch;  „Tak. Jak ktoś np. od 15 lat załóżmy zacznie 

np. kraść, to już tak może mu zostać do końca życia”(Stowarzyszenie dla Rodzin) 

 „no bo każdy wybiera (…) każdy poznaje swój talent i chce się dalej w tym rozwijać i sobie po 

prostu wybiera, co chce robić”; „bo myślę, że tylko w większości mogę ja wpłynąć, bo tak 

jakby mogę robić to, co lubię i nikt mi nie narzuci tego”; „teraz ludzie mają na siebie wpływ, 

bo tylko my możemy na siebie wpłynąć (…) na przykład jeżeli ktoś chce się zmienić, czy coś w 

tym stylu, to tylko on może to zdziałać,  bo nikt nie może go zmienić” (Stowarzyszenie 

Otwarte Drzwi) 

 „Bo człowiek wybiera, ma do wyboru jakieś drogi i sam wybiera, gdzie, co robi, co i jak”; „bo 

to od nas zależy co robimy i jakie z tego będą potem konsekwencje, więc no wpływ wiadomo 

otoczenia też jest lekki, ale największy wpływ my mamy sami na siebie i na to, co robimy” 

(TPD) 

 „Niektórzy mają”; „to jest to decyzja” (Mierz Wysoko) 

 „Zachowanie i charakter – na to ludzie mają wpływ.” (Armia Zbawienia) 
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Uczestnicy byli konsekwentni w mówieniu, że ludzie mają wpływ na swoje życie, choć pojawiły się 

również głosy, które nie zgadzały się z powyższym zdaniem – były jednak w wyraźnej mniejszości. 

Można stwierdzić, że większość dzieci i młodzieży ma wewnętrzne poczucie kontroli, a przynajmniej 

jest ono w nich kształtowane. 

W odpowiedzi na pracę w grupie część dzieci zwróciło uwagę na pewną zależność jaką wprowadza 

rodzaj zadania, potrzeba osoby, sytuacja w grupie. Potrafiły elastycznie podejść do tego pytania, 

szukając innych rozwiązań niż tylko wybór „albo – albo”. 

Ważne jest, że uczestnicy potrafili podać pewne przyczyny, że ktoś woli pracować w grupie, a inny 

samotnie. 

W pytaniu dotyczącym zasad uczestnicy miniprojektu ze Stowarzyszenia Mierz Wysoko byli 

najbardziej świadomi zasad ustalonych w placówce i podali najwięcej konkretów, jednak w innych 

placówkach dzieci także potrafiły nazwać co sprzyja współpracy: 

 „Nie możemy palić ani pić, zasada: kto się pokłóci, wychodzi z Klubu, żeby się uspokoić” 

 „Jeżeli się pokłóci to rozmawia z prowadzącym w Klubie, gdy nam się coś nie spodoba to 

zawsze możemy wyjść z Klubu” 

 „Jeżeli coś mi się nie podoba, ktoś coś robi, to wtedy mu mówię „nie podoba mi się to, 

przestań”, a jeżeli on dalej robi to idę [do prowadzącego]” 

 „Komunikacja, zaangażowanie, obecność.”, „Wspólne pomysły i że można o nich mówić.” 

(Armia Zbawienia) 

Uczestnicy podkreślali również, że zasady pozwalają lepiej im się ze sobą komunikować: 

 „Bardziej się dogadujemy, bo kiedy nie było Klubu to więcej się kłóciliśmy” (Mierz Wysoko) 

Wykres 16 przedstawia procentowy rozkład wypowiedzi uczestników, na pytanie: które z zasad 

sprzyjają współpracy. Odpowiedzią pojawiającą się najczęściej  okazała się współpraca (44%). Ważne 

również dla dzieci i młodzieży było okazywane wsparcie oraz zasady komunikacji (po 17%). Istotne 

były też zakazy (14%) typu: nie bijemy, nie krzyczymy, nie palimy papierosów (w przypadku grup 

starszych). Najmniej ważne – ale jednak powtarzające się – było szukanie wspólnego zdania (7%). 
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Wykres 16 Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników miniprojektów na pytanie, jakie zasady są ważne dla grupy (N = 
29). 

 
Odpowiedzi uczestników na pytanie: „Czy czegoś się nauczyliście podczas realizacji miniprojektu” 

zostały zliczone i przestawione w formie procentowej na wykresie 17. Największą kategorię 

utworzyły (28%) wypowiedzi dotyczące umiejętności związanych z tematyką miniprojektową np.: 

 „Obsługi tego programu.” 

 „Jak robić zdjęcia.”  

 „Jak robić pierogi.”, „Jak strzelać z łuku, bić w worek, rzucać toporem.”  

Ważna również była pomoc innym (22%). Przykładowe wypowiedzi z tej kategorii, to: 

 „Jeśli ty komuś pomożesz, to ktoś pomoże tobie”, (TPD) 

 „Że razem można wszystko.” (TPD) 

  „Że warto się dogadać.”  (TPD) 

 „Pomagamy sobie swoim doświadczeniem przy odnoszeniu sukcesu” (Stowarzyszenie dla 

Rodzin) 

Najwięcej tego typu wypowiedzi udzieliły dzieci i młodzież z placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

Widocznie w tych grupach kładziony jest nacisk na niesienie wzajemnej pomocy i dbanie o to, aby 

inni wykonywali lepiej swoje działania. 

Kolejną ważną rzeczą, której nauczyli się uczestnicy miniprojektów jest współpraca (22%). 

Przykładowe wypowiedzi z tej kategorii, to: 

 „Każdy uczy się np. pracować w grupie i integrować.”, „współpracy” (Stowarzyszenie Otwarte 

Drzwi) 

 „Bo ciągle byliśmy ze sobą, […] bawiliśmy się” (KARAN) 

 „Że razem można wszystko.” (TPD) 

Kolejną rzeczą, której doświadczyli uczestnicy są korzyści indywidualne (17%). Oznaczają one różne 

ważne doświadczenia osób np.: 
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 „Każdy może pokonać swój lęk.”, „Każdy może się otworzyć.”, „Nauczyliśmy się mieć dystans 

do samych siebie.” (Stowarzyszenie Otwarte Drzwi) 

 „Że zostałem doceniony.” (KARAN) 

 „Mniej palić.”(Stowarzyszenie dla Rodzin) 

Najwięcej o osobistych korzyściach mówiły dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Mały 

Książe” prowadzonej przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Jak widać jest to ważny element pracy w 

tej placówce – rozwój siebie i szukanie osobistych korzyści w angażowaniu się w działania. 

11% uczestników powiedziało o nauczeniu się komunikacji, która jest bardziej efektywna. 

Przykładowe wypowiedzi to: 

 „ Jakoś w ogóle się nie sprzeczałyśmy.” (TPD) 

 „Żeby się dogadać.” (TPD) 

 „Obgadywaliśmy to co nam się nie podobało.” (Mierz Wysoko) 

Wykres 17 Procentowy rozkład wypowiedzi uczestników wywiadu na pytanie o to, czego się nauczyli podczas realizacji 
miniprojektu (N = 36). 

 

 

Z powyższych wypowiedzi można wnioskować, że udział w miniprojekcie realnie wpłynął na 

kompetencje dzieci i młodzieży. Ważne było doświadczenie wzajemnej pomocy i wzajemności jaką 

się darzy osobę, która wspiera. Uczestnicy również nauczyli się lepszej współpracy w grupie. 

Wcześniej byli ze sobą w placówkach i na świetlicach, jednak miniprojekt wymagał większego 

zaangażowania i lepszej komunikacji. Co jednak opłaciło się i owocowało satysfakcją. Takie 

doświadczenia wskazują na rozwinięcie kompetencji społecznych uczestników grup 

miniprojektowych.  

Gospodarowanie czasem wolnym 

W większości przypadków na pytanie zadane dzieciom i młodzieży: jak spędzają czas wolny, 

uzyskiwano odpowiedzi: na podwórku z koleżankami. 
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Jednak ważniejsze pytanie dotyczyło rozróżnienia między uczestnikami miniprojektów, a ich 

znajomymi, którzy nie przychodzą na zajęcia do placówek. Oto co odpowiedziały: 

 „Znajomi, którzy nie chodzą do klubu młodzieżowego – nie przychodzą”, „bo im się nie chce, 

bo są leniwi”; „siedzą na fejsie”, „włóczą się na dworzu po Pradze”; „gdyby nie było klubu 

młodzieżowego <zanudziłabym się>”, „nie miałybyśmy zorganizowanego czasu”, „nie 

miałybyśmy co do roboty”, „przyzwyczaiłyśmy się do tego” (TPD) 

 „Nie wiem, jeden siedzi, codziennie prawie cały czas w piwnicy, pewnie siedzą w domu – nie 

wiem co robią, jeden zajmuje się młodszym bratem” (GPAS) 

 „Siedzą na boisku” (Stowarzyszenie dla Rodzin) 

Jak widać placówki zapewniają rozrywkę i ciekawą alternatywę spędzania czasu ze sobą. 

Podsumowanie wywiadów 

Uczestnicy grup miniprojektowych z dużym zaangażowaniem opowiadali o swojej działalności. Żaden 

z uczestników nie powiedział, że mu się nie podobało albo nie chciałby kontynuować pracy. Również 

metodologia była zachowana, choć w przypadku dzieci młodszych było to trudniejsze, gdyż uczestnicy 

ci uczą się jeszcze tworzyć, wdrażać i konsekwentnie realizować swoje pomysły. 

Widać również różnicę między sposobem spędzania czasu przez uczestników miniprojektów, a ich 

rówieśnikami, którzy głównie siedzą w domach lub na podwórkach. Wydaje się interesujące – do 

zbadania w kolejnych etapach ewaluacji – co takiego wyróżnia osoby działające w projekcie BAZA. 
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Spotkania interdyscyplinarne  
W okresie od września do grudnia 2013 roku:  

 Odbyło się w sumie 12 spotkań interdyscyplinarnych 

 9 spotkań w szkołach (po 3 spotkania w każdej szkole SP 73, Gimnazjum nr 31 i Gimnazjum 

nr 32) 

 1 spotkanie z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), na którym ustalono 

charakter współpracy pomiędzy OPS a BAZĄ w ramach spotkań interdyscyplinarnych 

 2 spotkania z kuratorami sądowymi, na których ustalono zasady współpracy w ramach 

spotkań  

 W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele organizacji realizujących projekt BAZA 

(wypracowano 127 godzin), a także przedstawiciele szkół, poradni psychologicznych, 

kuratorzy i pracownicy OPS 

 Na spotkaniach w Gimnazjum numer 32 uczestniczyło w sumie 17 nauczycieli, w Gimnazjum 

numer 31 – 8, a w Szkole Podstawowej numer 73 – 5 przedstawicieli kadry pedagogicznej 

 Na spotkaniach omówiono sytuację w sumie 68 uczniów.  

 Na spotkaniach poruszano tematy związane z sytuacją szkolną uczniów, ich sytuacją 

rodzinną, funkcjonowaniem w placówkach wsparcia dziennego, czy też wnioskach, jakie 

wypłynęły z prowadzonych w szkołach warsztatów.  

 Na spotkaniach planowano wspólnie różne sposoby rozwiązywania trudnych sytuacji np. 

poprawy funkcjonowania uczniów w szkole, wsparcia edukacyjnego (np. skierowanie na 

korepetycje w placówkach wsparcia dziennego, zakładanie zeszytów, w których są 

zapisywane prace domowe), skierowanie dziecka na konsultacje psychologiczne, skierowanie 

rodziców na konsultacje indywidualne lub grupy wsparcia dla rodziców. Omawiano także jak 

wzmocnić uczniów z potencjałem np. poprzez skierowanie na miniprojekty, zorganizowanie 

dodatkowych warsztatów. 

Co udało się zrealizować:  

 Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – 6 rodziców zostało skierowanych na 

warsztaty 

 Konsultacje psychologiczne – 10 uczniów zostało skierowanych na konsultacje 

psychologiczne 

 Skierowanie do placówki wsparcia dziennego (w tym mini projekty) – 14 uczniów zostało 

skierowanych do różnych placówek wsparcia dziennego i zachęconych do udziału w 

miniprojektach 

 Korepetycje ogólne w świetlicy – 7 uczniów zostało skierowanych na korepetycje ogólne w 

świetlicy 

 Grupa uliczna – 3 osoby zostały skierowane do grupy ulicznej  

 Zajęcia indywidualne w świetlicy – 1 uczeń został objęty zajęciami indywidualnymi w świetlicy 

 Skierowanie do Klubu Młodzieżowego – 2 uczniów zostało skierowanych do powstałych w 

ramach projektu Klubów Młodzieżowych 

 Propozycja dodatkowych warsztatów dla klasy – 1 klasie zostały zaproponowane dodatkowe 

warsztaty, po to aby zwiększyć i wykorzystać potencjał klasy.  
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Rozgrywki gier planszowych  
Dzieci, które obecne były na rozgrywkach gier planszowych w ponad połowie przypadków uczęszczają 

do szkół projektu. 46% uczęszczała do Szkoły Podstawowej numer 73, 2% do Gimnazjum numer 31 a 

8% do Gimnazjum numer 32. 

45% dzieci i młodzieży chodziło do innych szkół. Najwięcej spośród nich uczęszczało do Szkoły 

Podstawowej numer 50 (6%). W reszcie przypadków były to pojedyncze osoby z różnych placówek. 

Wyniki zaprezentowane zostały w tabeli 22. 

Tabela 22 Liczba i procent dzieci z danych szkół obecnych na weekendowych rozgrywek gier planszowych. 

 Ilość dzieci z 
danych szkół 

Procent dzieci z 
danych szkół 

SP nr 73 47 46% 

Gimnazjum nr 31 2 2% 

Gimnazjum nr 32 8 8% 

Inne 46 45% 

 

Zwykle dzieci i młodzież pojawiała się raz tj. 73% uczestników. Obecności wielokrotne zdarzały się 

rzadko. 17% odbiorców działania było na rozgrywkach dwa razy, a trzy razy i więcej 5% i mniej. 

Wyniki znajdują się w tabeli 23. 

Tabela 23 Obecność dzieci na rozgrywkach. 

 1 raz 2 razy 3 razy 4 razy 8 razy 

Ilość dzieci obecnych na rozgrywkach 76 18 5 4 1 

Procent dzieci obecnych na 
rozgrywkach 

73% 17% 5% 4% 1% 

 

Korzystanie z bazy sportowej 
Podsumowanie kondycji fizycznej odbędzie się pod koniec projektu, czyli w grudniu 2014 roku. 

Ewaluacja działań dla odbiorców pośrednich 

Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu motywacji 
Trenerka prowadząca wszystkie szkolenia sporządziła następujące sprawozdanie: 

„Nauczyciele mieli potrzebę rozmowy nt. ich codziennych problemów pedagogicznych w pracy z 

trudną młodzieżą, więc temat ten został również poruszony, oczywiście pod kątem motywacji. 

Wypracowane pomysły na usprawnienie pracy w szkole i usprawnienie szkolnych systemów 

motywacyjnych zostały spisane i przesłane do uczestników mailowo. Niestety, nie było ich zbyt wiele. 

Niemniej jednak postrzegamy to jako pierwszy, ważny krok, w kierunku szukania rozwiązań, a nie 

problemów.” 

Warsztaty profilaktyczne dla kadry 
Szkolenie z zakresu Treningu Zastępowania Agresji TZA – ART 21 i 22.11.2013 roku 
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W czasie zajęć, każdego dnia osoby biorące udział w szkoleniu  podpisywały listę obecności.  Na 

koniec drugiego dnia szkolenia każdy z uczestników wypełniał ankietę ewaluacyjną, która składała się 

z oceny punktowej oraz oceny opisowej.  W części punktowej uczestnicy udzielali ocen w skali 1-5. 

Nauczyciele spełnili swoje oczekiwania wobec warsztatów (M= 4,7) oraz bardzo wysoko ocenili 

przydatność treści poruszanych na szkoleniu (M= 4,8). Podobnie wysoko ocenili przygotowanie 

prowadzących (M=5) oraz materiały dydaktyczne, które były im rozdane (M= 5). Szczegółowe wyniki 

zaprezentowano na wykresie 18.  

 

Wykres 18 Ocena szkolenia. 

 

Ocena jakościowa szkolenia wypadła równie wysoko, co ilościowa. 

Najważniejszym elementem szkolenia było jasne i konkretne przedstawienie schematu zajęć, 

przedstawienie treningu umiejętności społecznych, treningu kontroli złości oraz treningu 

wnioskowania moralnego oraz możliwość przetrenowania prezentowanych umiejętności w formie 

scenek. Uczestnicy uznali, że wszystkie prezentowane w czasie szkolenia elementy były równie 

ważne.  

Za najbardziej pomocny element szkolenia w pracy zawodowej uznano możliwość poznania i 

przetrenowania sekwencji  treningu kontroli złości oraz zaproponowanie kształtowania umiejętności 

społecznych wśród podopiecznych w formie treningu podzielonego na „kroki” (tzn. że każda 

umiejętność jest podzielona na sekwencje, które ułatwiają zastosowanie trenowanej umiejętności). 

Według uczestników ważny był udział w dyskusjach, prezentowanie własnych wypowiedzi oraz 

wymiana doświadczeń w swobodnej atmosferze.  

To co uczestnicy zmieniliby, aby zajęcia były lepsze to udział w większej liczbie odgrywanych scenek 

(1 osoba) oraz zaproponowanie szkolenia skierowanego przede wszystkim dla osób pracujących z 

dziećmi wczesnoszkolnymi (1 osoba). Pozostali uczestnicy nic by nie zmienili w szkoleniu. 

Uczestnicy uznali, że chcieliby uczestniczyć w innych szkoleniach organizowanych przez 

Stowarzyszenie KARAN takich jak: TZA dla dzieci na I etapie edukacji, w szkoleniach rozwijających 

umiejętności radzenia sobie z trudnym zachowaniem podopiecznych, w szkoleniach adresowanych 

do opiekunów i wychowawców pracujących z gimnazjalistami, w szkoleniach z zakresu negocjacji, w 
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szkoleniach superwizyjnych (doskonalące/ dodatkowe) z zakresu TZA, w szkoleniach z zakresu 

komunikacji i współpracy wśród uczniów. 

Wsparcie dla rodzin 
Prowadzący nie stosowali ankiety z racji małej liczby uczestników warsztatów dla rodzin. Nie mniej, 

trenerki ze Stowarzyszenia KARAN sporządziły krótkie sprawozdanie z warsztatów: 

„Dzięki podjętym działaniom nastąpił wzrost zaangażowania rodziców w sprawy dziecka. Część 

rodziców zabiegała o objęcie dziecka terapią, a nawet prowadziła dziecko na inne miejsce terapii, co 

wcześniej było niespotykane. Dzięki spotkaniom integracyjnym, tj. m.in. inauguracje miniprojektów, 

warsztaty dla rodziców, konsultacje i grupy wsparcia, czy też wigilie w placówkach - rodzice 

zaznajomili się bliżej z placówką, wychowawcą ich dziecka. To dobrze rokuje na przyszłą współpracę z 

rodzicami. Wzrosły również kompetencje wychowawcze wolontariuszy i nauczycieli uczestniczących 

w szkoleniach BAZY. Dodatkowym źródłem wzrostu wyżej wymienionych kompetencji były rozmowy i 

dyskusje podczas spotkań interdyscyplinarnych i superwizji, podczas których kadra uczyła się od 

siebie nawzajem”. 

Zaleca się, żeby prowadzący w kolejnym semestrze przeprowadzili ankietę ewaluującą warsztaty. 

Współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka i rodziny 
Ten aspekt zostanie zbadany i opisany w ostatniej fazie projektu. 

Ocena szkoleń i wolontariatu  
Ankietę ewaluacyjną wolontariat wysłano do wszystkich uczestników szkoleń tj. 48 osób. Wypełniło 

ją w sumie: 36 osób. Szczegółowy rozkład ilości ankiet nadesłanych zawiera tabela nr 24. 

Tabela 24 Liczba nadesłanych ankiet po szkoleniach w danych organizacjach. 

Organizacja GPAS Q Zmianom Stowarzyszenie 
dla Rodzin 

Suma 

Ilość ankiet 
nadesłanych 

7 24 5 36 

 

Otrzymano odpowiedź od 7 osób  po szkoleniach Stowarzyszenia GPAS, 24 po szkoleniach 

Stowarzyszenia Q Zmianom oraz 5 po szkoleniach Stowarzyszenia dla Rodzin. 

Ocena szkoleń 

Szkolenia ewaluowane były taką samą ankietą, dlatego jest możliwe ich porównanie. Szczegółowy 

opis ewaluacji znajduje się w raporcie metodologicznym, jednak warto wspomnieć, że uczestnicy po 

szkoleniu oceniali wzrost/ spadek: umiejętności pracy z dziećmi, kwalifikacji zawodowych, wiedzy o 

metodach pracy z dziećmi oraz o specyfice pracy na Pradze Północ. 

Ogólna ocena szkoleń wyniosła około 4 punktów na skali od 1 do 5, gdzie 5 oznaczało pozytywny 

wpływ szkolenia na wyżej wymienione obszary. Można więc stwierdzić, że udział w tej aktywności 

pozwolił na znaczny rozwój swoich umiejętności i poszerzenie wiedzy o pracy z dziećmi, szczególnie 

na Pradze Północ. Szczegółowy wykaz średnich ocen szkoleń znajduje się w tabeli 25. 
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Tabela 25 Średnie oceny poszczególnych szkoleń oraz łączna ocena danych obszarów. 

 Umiejętność 
pracy z dziećmi 

Wiedza o 
metodach pracy 

Kwalifikacje 
zawodowe 

Wiedza o pracy 
na Pradze 

Północ 

GPAS 3,9 3,9 4,3 4,6 

Q Zmianom 4,0 4,0 3,5 3,3 

Stowarzyszenie 
dla Rodzin 

4,1 4,0 3,8 3,9 

Łącznie 4,0 4,0 3,7 3,7 

 

Na rysunku 1. zostały zaprezentowane wypowiedzi uczestników szkoleń. Ogólnie, szkolenia się 

podobały uczestnikom, którzy cenili praktycznie zaprezentowane techniki i metody. Z ich wypowiedzi 

można wywnioskować, że szkolenia Stowarzyszenia dla Rodzin oraz Q Zmianom były, w ocenie 

wolontariuszy, zbyt krótkie w stosunku do tematu. 

Rysunek 1 Wybrane wypowiedzi uczestników szkoleń prowadzonych przez dane organizacje. 

 

Ocena wolontariatu  

Uczestnictwo w szkoleniach, to tylko mały wycinek wolontariatu w projekcie BAZA. W celu zebrania 

opinii wolontariuszy, co myślą o organizacjach i współpracy w ramach tej inicjatywy została 

elektronicznie wysłana ankieta do wszystkich wolontariuszy projektu. Była ona całkowicie 

anonimowa. 

•"Interesujące i przedstawione w ciekawej formie" 

•"Podobało mi się, ale temat jest tak obszerny, że w ciągu 
danego nam czasu dało się tylko wspomnieć o paru 
najważniejszych kwestiach" 

•"Na dużej pozytywnej energii, ciekawie prowadzone, 
dużo praktycznych ćwiczeń" 

Stowarzyszenie 
dla Rodzin 

•"Odrobinę za dużo teorii, ale bardzo pomocne ćwiczenia 
praktyczne - trenowanie zachowań w konkretnych 
sytuacjach" 

•"[Prowadzący] Wiele mówili o zagrożeniach, 
trudnościach, negatywnych stronach a mało o zasobach 
(trochę za mało)" 

•"Bardzo dobre, profesjonalnie przeprowadzone, wiele 
dało, duże zaangazowanie prowadzących" 

GPAS 

•"Bardzo dobre, profesjonalnie przeprowadzone, 
wiele dało, duże zaangażowanie prowadzących" 

•"Brakuje mi trochę praktycznej wiedzy o waszych 
sposobach pracy z dziećmi z Pragi, na ile te techniki, 
których nas uczycie sprawdzają się na Pradze" 

•"Bardzo ciekawe szkolenie, dużo wiedzy praktycznej, 
bardzo dobrze przeprowadzone." 

Q Zmianom 
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W ankiecie wzięło udział 18 osób, 6 ze Stowarzyszenia Q Zmianom, 7 ze Stowarzyszenia dla Rodzin, 4 

z Armii Zbawienia. Jedna osoba nie zaznaczyła w jakiej organizacji pracowała w ramach wolontariatu. 

Ankieta składała się z oceny wolontariatu na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało, że „wolontariat w 

BAZIE zupełnie mi nie pasuje”, a 5 oznaczało, że wręcz przeciwnie, wolontariat bardzo pasuje 

respondentowi. 

Średnia ocena wyniosła 4,22 punkty, oznacza to, że większości osób oceniła bardzo pozytywnie udział 

w projekcie. 

Chciał(a)bym powiedzieć organizatorom projektu… 

Ponadto respondenci udzielali odpowiedzi na dwa pytania otwarte: 

 Chciał(a)bym powiedzieć organizatorom projektu.... 

 Co takiego sprawia, że tak uważasz? 

Wypowiedzi zostały pogrupowane w następujące kategorie: 

 Więcej szkoleń: „Powinno być więcej szkoleń”, „Proszę o jeszcze jedno szkolenie z kontaktu 

indywidualnego z klientem bo jest bardzo ciekawe i potrzebne”; 

 Podziękowanie za projekt: „Świetnie, że są tacy ludzie którzy pomagają z całych sił, aby 

dzieciaki wyszły na ludzi”, „Projekt BAZA jest to świetna inicjatywa i oby takich więcej”; 

 Różnorodność oferty: „Podoba mi się różnorodność zajęć jakie oferuje BAZA”, „Dziękuję, że w 

ciągu paru zaledwie warsztatów z młodzieżą nauczyłam się o pracy z grupą więcej niż przez 

całe studia”; 

 Brak komunikacji: „... że mogliby lepiej wykorzystywać swoich wolontariuszy, gdyby zadbali o 

lepszą organizację i komunikację/wymianę informacji.”,  „Dobrze byłoby zrobić giełdę działań 

- tak aby wolontariusze zaangażowani w działania w różnych stowarzyszeniach mieli wgląd w 

to co dzieje się w innych”; 

Jedna osoba wspomniała o braku superwizji. 

Dlaczego wolontariusze tak uważają? 

„Robię to co mnie interesuje , z ludźmi, którzy mnie rozumieją, mają podobny punkt widzenia dla 

wielu ważnych dla mnie spraw, robię to co lubię w sposób dla siebie optymalny” 

„Możliwość uczestniczenia w szkoleniach oraz superwizjach, co jest bardzo pomocne w pracy jako 

wolontariusz” 

„Brałam udział głównie w warsztatach w szkołach. Przede wszystkim zajęcia, które miałam okazję 

współprowadzić były ciekawe, więc się nie nudziłam. Bardzo cenne było to, że prowadziłam je z 

trenerami, od których dużo się nauczyłam.” 

„Z jednej strony biorę udział w ciekawym projekcie i nawiązałam w miarę stałą współpracę z 

jednym ze stowarzyszeń, z drugiej strony sądziłam, że rozwinę się także w innych kierunkach, ale 

nie dostałam na razie takiej szansy (myślę, że w pewnym stopniu odpowiada za to brak 

porozumienia, czy też sprawnej komunikacji z organizatorem)” 
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Podsumowanie oceny i szkoleń wolontariatu 
Z oceny szkoleń i ogólnych wniosków wolontariuszy można wnioskować, że są zadowoleni z udziału w 

projekcie, z drugiej strony widać wyraźnie, że oczekiwaliby lepszego przepływu informacji. 

Wolontariusze cenią sobie mnogość możliwości zaangażowania się w projekt BAZA, jednak nie do 

końca z tego korzystają. Głównie z powodu braku informacji. Ważne jest dla nich również 

praktykowanie umiejętności nabytych podczas warsztatów. 

Ocena i rekomendacje dalszej współpracy 
Internetowo została również rozesłana ankieta dla pracowników konsorcjum w celu zebrania ich 

opinii o projekcie, pomysłów usprawnienia dalszej pracy. 

Odpowiedziało 9 osób. 4 ze Stowarzyszenia dla Rodzin, 3 z Stowarzyszenia KARAN oraz 2 z Armii 

Zbawienia.  

Na pytanie „Czy pojawiały się jakieś problemy w czasie realizacji ? Jeśli tak, to jakie? Jak zostały 

rozwiązane?” 3 respondentów stwierdziło, że nie było problemów, reszta pracownicy projektu 

wskazywała na: 

 Problemy z rodzicami: „Kontakt z niektórymi rodzicami jest sporadyczny, kilka osób nie 

wywiązuje się z zobowiązań” (1 osoba) 

 Problemy z dziećmi: „brak wdzięczności- dzieci wychodzą z założenia, że wszystko im się 

należy, postawa roszczeniowa, problem z koncentracją i emocjami”, „dzieci czasami wyrażają 

aprobatę, aby wziąć udział w projekcie, ale nie potrafią dokończyć powierzonych im zadań.” 

(1 osoba) 

 Problemy z komunikacją wewnętrzną: „trudność w przepływie informacji pomiędzy 

organizacjami” (1 osoba) 

 Trudność w realizacji działania: „były drobne problemy organizacyjne z powodu braku 

wystarczającej ilości kadry, ale zostało to w miarę szybko rozwiązane”, „zorganizowanie 

posiłków”, „brak zainteresowania rozgrywkami gier planszowych dla gimnazjalistów”. (2 

osoby) 

Na pytanie: „Proszę o napisanie rekomendacji na przyszłość, na co warto byłoby zwrócić szczególną 

uwagę w planowaniu tego typu działań w przyszłym semestrze?” pracownicy wskazali na kilka 

aspektów wymagających usprawnienia: 

 Poprawa budżetu: „rozłożenie kosztów wspólnych dla wszystkich organizacji na początku 

kolejnego etapu działań, dostarczenie faktur na bieżąco, opisanych przez bezpośredniego 

wykonawcę działania”, „Zalecam nie dzielić kosztów na koszt miniprojektów oraz dać 

możliwość podziału puli godzin rocznych przeznaczonych na miniprojekt w dowolny sposób 

np. jeden miniprojekt 70 h, a drugi 90 h - aby nie było to narzucone”,” lepsza organizacja 

budżetu” (3 osoby) 

 Usprawnienie komunikacji: „poprawa komunikacji między członkami konsorcjum, 

dotrzymywanie umówionych terminów i uzgodnień”,  „Większy kontakt z rodzicami i dziećmi 

na spotkaniach indywidualnych (2 osoby) 

 Dokładniejsza analiza potrzeb: „dokładne zapoznanie się z potrzebami środowiska”, „inna 

forma aktywności dla gimnazjalistów- aniżeli teatr i rozgrywki gier planszowych, płatne 
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konsultacje psychologiczne , większy dostęp w postaci korepetycji indywidualnych i większa 

liczba godzin dla psychologa dziecięcego, terapeuty” (2 osoby) 

Podsumowanie wyników 
Aby z zebranych danych ocenić, czy działania projektu BAZA mają szanse wpłynąć na zmianę 

społeczną należy spojrzeć na nie systemowo, jako uzupełniające się części. Graficzne przedstawienie 

elementów wpływających na środowisko lokalne przedstawia rysunek 2. Są to kolejno: 

 Skala projektu: ile dzieci zostało objętych wsparciem; 

 Trafność projektu: czy wsparcie przydzielone było osobom, które rzeczywiście tego 

potrzebowały, czy działania zaproponowane rzeczywiście odzwierciedlały zapotrzebowanie 

środowiska;  

 Osiągnięcie wskaźników: na ile podjęte działania wpłynęły na lepsze wyniki w nauce i 

frekwencję; 

 Wymiana informacji – LSW: czy projekt BAZA wpływa na budowanie Lokalnego Systemu 

Wsparcia, którego podstawą jest wymiana informacji i szeroko zakrojona współpraca z 

instytucjami. 

Oczywiście części te uzupełniają się i tworzą jedną całość, nie mniej w celu lepszego ich 

zrozumienia i dokładnego omówienia poniżej zostały podzielone i zaprezentowane w 

zaproponowanym podziale. 

Rysunek 2 Elementy projektu wpływające na zmianę społeczną na Pradze Północ. 

 

 

Skala projektu 

Skala projektu jest o wiele większa niż zakładano – można to już teraz oszacować. Po pierwszym 

semestrze w projekcie wzięło udział prawie tyle dzieci ile zakładano na cały okres jego trwania. 

Oczywiście można przewidywać, że w kolejnych etapach ten wzrost nie będzie tak gwałtowny, jednak 

szacuje się, że wsparciem zostanie otoczona większa liczba dzieci i młodzieży. 

Zmiana  
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Skala projektu 

Trafność projektu 
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Zastanawiający jest mały udział w projekcie Gimnazjum numer 31. Uczniowie i uczennice tej szkoły w 

najmniejszym stopniu uczestniczyli w zaproponowanych działaniach. Również niepokojący jest mała 

liczba uczestników warsztatów wspierających uczenie się oraz profilaktycznych. Ponadto w 

Gimnazjum numer 31 uczniowie i uczennice nieobjęci wsparciem posiadają najniższą frekwencję 

szkolną. W kolejnych etapach projektu należy zdefiniować problem małego udziału tej szkoły w 

projekcie BAZA. 

Trafność projektu 

Działania objęły dzieci z terenu Pragi Północ, a w ponad 50% są to osoby z trzech szkół projektu. 

Pierwsze kryterium trafności projektu zostało więc osiągnięte. Jednak bardziej interesujące jest czy 

wsparcie skierowane było do właściwych osób, rzeczywiście go potrzebujących. 

Analiza ocen semestralnych uczestników projektu BAZA wykazała, że bardziej kompleksowym 

wsparciem objęte zostały osoby osiągające słabe, albo bardzo słabe wyniki w nauce. Zatem tego 

rodzaju działania zostały skierowane do odbiorców tego potrzebujących. Podobnie, oceny 

zachowania uczestników miniprojektów wykazały, że były to osoby raczej oceniane jako średnie.  

Analiza korelacji działań wykazała, że wsparcie dostarczane jest kompleksowo, co jest również 

najbardziej efektywne – zostanie to szerzej omówione w kategorii osiągnięcia wskaźników. 

Nie mniej, w projekcie w mniejszej skali zostały zaangażowane osoby z największymi problemami – 

często opuszczające szkołę. Ponadto, w trakcie pierwszego semestru ze szkół przeniesiono lub 

usunięto kilka osób, jednak brak jest monitoringu ich sytuacji. Ze strony szkół nie zostały one 

zgłoszone do udzielenia im wsparcia – co również pokazuje na słabość wymiany informacji w tym 

punkcie. W kolejnych etapach projektu szczególną uwagę należy skierować właśnie do tej grupy 

odbiorców. 

Trafność odbiorców pośrednich jest satysfakcjonująca. Szkolenia dla kadry projektowej oceniane są 

wystarczająco dobrze. 

Nie mniej w projekcie są dwie grupy odbiorców pośrednich, których udział i zaangażowanie w 

działania jest mniejszy niż zakładano. Są to rodzice i nauczyciele. Już przed pierwszym etapem 

sprawozdawczości podjęto kroki w celu zwiększenia uczestnictwa rodziców w warsztatach, 

konsultacjach i grupach wsparcia poprzez utworzenie Klubokawiarni dla Rodziców. Jednak niezbędna 

jest ściślejsza współpraca z innymi instytucjami publicznymi w celu podwyższenia frekwencji  

rodziców podczas zajęć do nich skierowanych. Warto również podjąć skuteczniejszą promocję tych 

działań. 

Natomiast jeżeli chodzi o nauczycieli należałoby zastanowić się jak można wpłynąć na ich frekwencję 

podczas warsztatów i spotkań służących wymianie informacji (spotkań interdyscyplinarnych, grup 

fokusowych). Ponadto, podczas wywiadów nauczyciele również mówili o potrzebie wsparcia ich w 

pracy w trudnym środowisku, dlatego ważne jest, aby wspólnie z dyrekcją zastanowić się jakiego 

rodzaju miałyby być to działania i kto mógłby je wykonać. 
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Osiągnięcie wskaźników 

Oceny semestralne 

Wzrost ocen semestralnych z przedmiotów wspieranych podczas korepetycji specjalistycznych 

również jest bardzo dobrą tendencją. Warto zwrócić uwagę na to, jak słabe wyniki otrzymały osoby w 

poprzednim semestrze. Potrzebne jest również zaangażowanie dzieci z korepetycji specjalistycznych 

w inne działania projektu BAZA. W innym wypadku jest to tzn. „strata kapitału”, ponieważ 

potencjalnie są to osoby, które mogłyby poprawić swoje zachowanie i globalną średnią poprzez 

uczestnictwo w korepetycjach ogólnych. 

Również znaczącym efektem jest podniesienie wyników szkolnych gimnazjalistów uczestniczących w 

miniprojektach. Korelacja działań wykazała, że jest to grupa najbardziej wspierana i osiągająca 

pozytywne rezultaty, które są wynikiem współdziałania różnych organizacji. Jak widać jest to 

działanie, które należy wspierać, bo przynosi bardzo obiecujące efekty. 

Ponadto, oceny semestralne uczestników warsztatów wspierających uczenie się przez całe życie były 

wyższe od wyników osób nieobecnych. Zanotowano również mniejszy spadek ocen semestralnych 

wśród uczestników warsztatów ze Szkoły Podstawowej numer 73. 

Analizy ocen uczestników terapii pedagogicznej i logopedycznej nie wykazały wzrostu ocen. Może to 

wynikać z cech postawionych celów. Większość terapeutów zakładała cele roczne, a nie półroczne. 

Szczególną uwagę należy poświęcić przy analizie ocen semestralnych osób uczęszczających na te 

zajęcia pod koniec roku szkolnego 2013/2014. 

Brak wyników korepetycji ogólnych jest niepokojący, ponieważ jest to działania ukierunkowane na 

podwyższanie ocen z przedmiotów szkolnych. 

Frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych 

Wielkim osiągnięciem jest  poprawa frekwencji w szkołach gimnazjalnych w grupach, które otrzymały 

jedną lub większą ilość wsparcia. W Gimnazjum numer 31 wzrost średniej frekwencji wyniósł od 8% 

do 12%, a w Gimnazjum numer 32 od 7% do 8%. 

Ponadto, we wszystkich trzech szkołach nastąpił spadek liczby godzin nieusprawiedliwionych, co jest 

bardzo dobrą tendencją. Oznacza to, że dzieci i młodzież chętniej przychodzą na lekcje. 

Odnotowano również wzrost frekwencji uczestników warsztatów wspierających uczenie się w 

Gimnazjum numer 31 oraz uczestników korepetycji specjalistycznych i grup miniprojektowych. Jak 

widać działania te wpływają na frekwencję szkolną. 

Ocena zachowania 

Wzrost oceny zachowania uczestników miniprojektów ze Szkoły Podstawowej numer 73 wskazuje, że 

działanie skutecznie wpływa na ten wskaźnik. Jest to kolejny dowód na konieczność jego 

kontynuowania. 

Został również zaobserwowany mniejszy spadek oceny zachowania wśród uczestników warsztatów 

profilaktycznych oraz brak spadku tych ocen wśród uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej numer 73 

obecnych na warsztatach wspierających uczenie się przez całe życie. 
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Jak widać, na zachowanie najłatwiej wpływać wśród uczniów szkół podstawowych. Należy zastanowić 

się jakie działania miałyby wpływ na zachowanie gimnazjalistów, ponieważ dotychczasowe nie są 

skuteczne w tym zakresie. 

Kompetencje społeczne i reintegracja z grupą rówieśniczą 

Miniprojekty realizują zakładane cele. Wywiady z nimi pokazały, że uczestnicy grup są świadomi 

korzyści jakie osiągnęły podczas realizacji miniprojektów, co wskazuje na wzrost kompetencji 

społecznych. Najczęściej jako wartość widzieli możliwość nabycia konkretnych umiejętności. Jednak 

równie ważna była współpraca i pomoc innym. 

Ponadto, uczestnicy miniprojektów reintegrują się z grupą rówieśniczą. Świadczy o tym m.in. wiedza 

na temat zasad panujących w zespole. Umiejętność ich nazwania oraz widoczne korzyści z ich 

przestrzegania, co można interpretować jako wzrost integracji. 

W kolejnych etapach projektu warto również objąć wywiadami uczestników rozgrywek gier 

planszowych, gdyż podczas nich, uczestnicy mają szansę nabyć różne umiejętności społeczne tj. 

przestrzeganie zasad, komunikacja, umiejętności negocjacji i logicznego myślenia. 

Również konsultacje psychologiczne należałoby objąć bardziej szczegółową ewaluacją – na ile to 

działanie wpływa na podniesienie kompetencji społecznych lub reintegrację z grupą rówieśniczą. 

Podsumowanie osiągnięcia wskaźników 

Osiągnięcie wskaźników jest satysfakcjonujące na moment pisania tego raportu. Jednak należy dalej 

pracować nad utrzymaniem wyników jak również polepszeniem m.in. efektów korepetycji ogólnych. 

Należy zatem opracować wspólną strategię działania dla wszystkich placówek je prowadzących. Być 

może warto rozdzielić wspólne odrabianie lekcji od bardziej indywidualnej pracy wolontariusza z 

uczestnikiem, które koncentruje się na danym przedmiocie. Ponadto należy wypracować wspólne 

standardy stosowanych podczas korepetycji ogólnych. 

W kolejny etapie ewaluacji zaleca się zwrócenie uwagi na skuteczność terapii pedagogicznej i 

logopedycznej. 

Wymiana informacji - LSW 

Wspomniano już, że niektórzy słabi uczniowie nie zostali włącznie w działania projektu w 

wystarczającym stopniu (np. nieobecni byli na warsztatach wspierających uczenie się). Wydaje się, że 

problemem jest m.in. mała aktywność szkół w typowaniu dzieci do dalszego wsparcia. Nauczyciele, 

wychowawcy, pedagodzy są obecni na spotkaniach interdyscyplinarnych jednak szkoły w małym 

zakresie inicjują rozmowy dotyczące konkretnych osób. Wiąże się to z dużą stratą, gdyż m.in. w ten 

sposób mogłyby zostać otoczone wsparciem osoby tego potrzebujące. Ponadto, szkoły nie konsultują 

decyzji o przeniesieniu, wydaleniu, nałożenie nadzoru kuratorskiego uczniom i uczennicom. 

Nie mniej, podczas spotkań interdyscyplinarnych wiele przypadków zostało omówionych i podjęte 

zostały kroki zaplanowane w celu wsparcia rodziny. Jednak można by efektywnie je wykorzystać – co 

jest rekomendacją dla szkół.  

Potrzebna jest również dalsza współpraca z instytucjami w zakresie pracy z rodziną z racji niskiej 

frekwencji rodziców podczas działań dla nich zaplanowanych. Można wykorzystać spotkania 
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interdyscyplinarne do wspólnego ustanawiania strategii pracy z daną rodziną, co również w małym 

stopniu było wykorzystywane. 

Ważne jest aby podczas ewaluacji kolejnego semestru zadbać o pozyskanie wniosków od wszystkich 

wykonawców projektu BAZA. Jest to bogactwo wiedzy i doświadczenia, które może pokazać 

złożoność budowania Lokalnego Systemu Wsparcia, którego w tej analizie zabrakło. 

Ostatnim, ale niezwykle ważnym elementem, w którym należałoby podwyższyć efektywność, jest 

wolontariat. Analiza wypowiedzi wolontariuszy wykazała, że mocną stroną projektu są szkolenia 

prowadzone na wysokim poziomie, jednak niewystarczający jest system komunikacji o możliwościach 

pomocy oraz system motywujący do dalszej pracy. Efektem tych zaniedbań jest mała liczebność 

wolontariuszy przy tak dużym projekcie. Należy opracować system przekazywania sobie informacji o 

możliwościach wolontariatu oraz wynagradzania konkretnych osób za poświęcenie czasu. 

Podsumowując pierwszy semestr, w efekcie wspólnej pracy wyłaniają się pierwsze sukcesy, ale i 

słabsze strony projektu, które usprawnione mogą wpłynąć na lepszą efektywność podjętych 

działań. 



Załącznik 1. Matryca korelacji między poszczególnymi działaniami 
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Warsztaty uczenia 
przez całe życie x 0,23 0,10 -0,12 -0,09 0,06 -0,02 -0,08 -0,09 -0,10 -0,08 -0,09 -0,11 0,07 -0,06 -0,18 
Warsztaty 
profilaktyczne 0,23 x 0,61 -0,07 -0,06 0,15 0,00 -0,04 -0,03 -0,07 -0,08 -0,10 -0,04 0,08 0,03 -0,12 
Spektakle 
profilaktyczne 0,10 0,61 x -0,08 -0,08 0,08 0,05 -0,04 0,02 -0,09 -0,07 -0,10 -0,03 0,09 0,03 -0,15 
Zajęcia 
logopedyczne -0,12 -0,07 -0,08 x 0,37 -0,02 -0,03 -0,03 -0,02 0,04 -0,03 0,26 0,31 -0,03 -0,04 -0,03 
Zajęcia 
pedagogiczne -0,09 -0,06 -0,08 0,37 x 0,00 -0,06 0,10 -0,04 0,18 -0,02 0,51 0,54 0,07 0,11 0,03 

Zajęcia teatralne 0,06 0,15 0,08 -0,02 0,00 x 0,17 0,05 -0,02 -0,01 -0,02 0,12 0,03 0,06 0,11 -0,03 
Opieka 
weekendowa w 
KM -0,02 0,00 0,05 -0,03 -0,06 0,17 x 0,22 0,18 0,22 -0,04 0,28 0,48 0,01 0,64 -0,05 

Wsparcie rodzinne -0,08 -0,04 -0,04 -0,03 0,10 0,05 0,22 x 0,38 0,28 -0,04 0,09 0,15 -0,01 0,40 0,00 
Grupa wsparcia 
dla rodzin -0,09 -0,03 0,02 -0,02 -0,04 -0,02 0,18 0,38 x 0,12 -0,03 -0,02 0,09 0,01 0,16 -0,06 
Konsultacje 
indywidualne -0,10 -0,07 -0,09 0,04 0,18 -0,01 0,22 0,28 0,12 x -0,06 0,21 0,26 0,01 0,42 0,01 

Grupa uliczna -0,08 -0,08 -0,07 -0,03 -0,02 -0,02 -0,04 -0,04 -0,03 -0,06 x 0,01 -0,07 -0,03 -0,04 -0,04 

Miniprojekty -0,09 -0,10 -0,10 0,26 0,51 0,12 0,28 0,09 -0,02 0,21 0,01 x 0,62 0,03 0,30 0,04 
Korepetycje 
ogólne -0,11 -0,04 -0,03 0,31 0,54 0,03 0,48 0,15 0,09 0,26 -0,07 0,62 x 0,02 0,48 -0,08 
Korepetycje 
specjalistyczne 0,07 0,08 0,09 -0,03 0,07 0,06 0,01 -0,01 0,01 0,01 -0,03 0,03 0,02 x 0,03 -0,02 

Baza sportowa -0,06 0,03 0,03 -0,04 0,11 0,11 0,64 0,40 0,16 0,42 -0,04 0,30 0,48 0,03 x 0,04 
Weekendowe 
rozgrywki gier 
planszowych -0,18 -0,12 -0,15 -0,03 0,03 -0,03 -0,05 0,00 -0,06 0,01 -0,04 0,04 -0,08 -0,02 0,04 x 


